
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Par-
lament de Catalunya
Tram. 221-00001/09 i 221-00002/09
Aprovació p. 15

Modificació de la relació de llocs de treball dels càr-
recs de confiança del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00003/09
Aprovació p. 15

1.15. Mocions

Moció 9/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política industrial
Tram. 302-00015/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 44) p. 16

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació de pla-
ces residencials per a la gent gran a l’Alt Penedès i sobre la 
construcció d’una residència per a la gent gran a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00017/09
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre les reformes legals per 
a prohibir la utilització de peces de vestir que impedeixin la 
identificació i la comunicació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09
Rebuig p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de consultes populars per via no 
de referèndum
Tram. 202-00017/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 

del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de 
gravamen general de l’impost de transmissions patrimonials
Tram. 202-00021/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de modificació de l’article 5 del 
Decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit pú-
blic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen ge-
neral de l’impost d’actes jurídics documentats
Tram. 202-00029/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de mesures de protecció i suport 
de les famílies nombroses
Tram. 202-00033/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de modificació de la disposició 
final de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00035/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00036/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la implantació del ser-
vei d’atenció i assistència a viatgers amb mobilitat reduïda 
Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la presentació del pro-
jecte de construcció de la nova carretera N-141 de Salt a 
Anglès
Tram. 250-00057/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’aplicació de des-
comptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb 
baixa emissió de diòxid de carboni
Tram. 250-00064/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’aplicació de des-
comptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb 
alta ocupació
Tram. 250-00065/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el perllongament de la 
línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09
Esmenes presentades p. 19
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Proposta de resolució sobre la licitació i el finança-
ment de les obres de soterrament de les vies del tren a Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre l’establiment de me-
sures per a evitar el problemes entre els veïns del barri de 
l’Havana i els residents del centre de menors La Ribera, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00080/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
comunicacions entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4 
de rodalia
Tram. 250-00082/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un acord so-
bre el tractament responsable de la immigració per part dels 
partits polítics amb representació parlamentària
Tram. 250-00088/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el millorament de les lí-
nies ferroviàries del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre l’aplicació del sistema 
català d’atenció a la dependència
Tram. 250-00096/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre les companyies aèries 
i la gestió de l’aeroport de Girona
Tram. 250-00105/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la disponibilitat d’un 
institut escola a Sant Jaume d’Enveja (Montsià) per al curs 
2011-2012
Tram. 250-00106/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la creació d’una aula 
activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el projecte del nou ins-
titut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 250-00109/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el condicionament del 
tram del congost de Tresponts de la carretera C-14 entre 
Organyà i Montan de Tost
Tram. 250-00110/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la negociació amb les 
empreses de creuers que arriben al port de Barcelona per a 
promocionar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona
Tram. 250-00111/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la implantació de trens 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de 
rodalia i regional
Tram. 250-00112/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el millorament del 
transport públic entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
Tram. 250-00113/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la substitució de la 
central tèrmica de Cubelles (Garraf) per una de cicle combi-
nat i sobre el canvi d’emplaçament actual
Tram. 250-00114/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la concessió de la ges-
tió dels habitatges públics pels ajuntaments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el desplegament de la 
Llei 30/2010, de vegueries, per a la creació de la vegueria de 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00116/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’ocupació de les pla-
ces vacants dels òrgans judicials
Tram. 250-00117/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la mobilitat al Mares-
me
Tram. 250-00118/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el millorament del ser-
vei de transport de viatgers per carretera entre Vilafranca del 
Penedès i Tarragona
Tram. 250-00119/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
dotació pressupostària del Pla de transports de viatgers de 
Catalunya 2008-2012
Tram. 250-00120/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
reserva pressupostària de la Llei 3/2009, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-00121/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
reserva pressupostària de la Llei 2/2004, de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial
Tram. 250-00122/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la nova regulació de 
les caixes d’estalvi
Tram. 250-00123/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció i l’execució de les obres de l’Escola Sa Forcanera, 
de Blanes (Selva)
Tram. 250-00124/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un estudi 
relatiu al suport a la independència de Catalunya en un refe-
rèndum d’autodeterminació al Pla anual de treball del Centre 
d’Estudis d’Opinió
Tram. 250-00125/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
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Proposta de resolució sobre les mesures per a po-
der veure les televisions autonòmiques públiques a tot l’Es-
tat
Tram. 250-00126/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 
de gener de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre 
l’execució de les obres de restauració de la llera del riu Anoia
Tram. 250-00127/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Tram. 250-00128/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei de creació de cossos de funcionaris de l’Ad-
ministració de justícia dependents de la Generalitat
Tram. 250-00129/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la dotació d’equips 
multidisciplinaris als centres de menors
Tram. 250-00130/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
l’article 108 de l’Estatut i sobre les indemnitzacions que per-
ceben els jutges de pau
Tram. 250-00131/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre 
la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Ca-
talunya
Tram. 250-00132/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment dels recur-
sos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans 
per als casos de violència masclista i sobre la creació de 
jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres
Tram. 250-00134/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre 
de metges forenses i sobre llur formació
Tram. 250-00135/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’augment dels efec-
tius dels Mossos d’Esquadra amb la promoció del 2011
Tram. 250-00136/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les 
obres de la carretera N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes 
de Malavella
Tram. 250-00137/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el traspàs dels acolli-
ments familiars a la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la part nova de l’Hospital de Sant Bernabé, de 
Berga
Tram. 250-00139/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el reinici del procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residèn-
cia i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el suport als comitès 
d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negocia-
cions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el garantiment dels 
recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Pene-
dès) i sobre l’ampliació de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball integrat per representants de la Generali-
tat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a 
analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les 
actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional 
contrària a l’Estatut
Tram. 250-00143/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets 
humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del De-
cret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels pressupostos per 
al 2010, als centres d’acolliment de menors i d’atenció re-
sidencial
Tram. 250-00145/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord de 25 de novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tar-
ragona per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat 
de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socio-
culturals
Tram. 250-00146/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball interdepartamental amb representants del 
sector de l’automòbil i sobre la promoció d’un codi de bones 
pràctiques
Tram. 250-00147/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la 
reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00148/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la 
creació o restauració de vies arbrades
Tram. 250-00150/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al des-
plegament del Pla director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre els plans directors ur-
banístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a 
l’intercanviador de Martorell
Tram. 250-00153/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i 
la seguretat viària
Tram. 250-00154/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el pressupost destinat 
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de 
Barcelona
Tram. 250-00155/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria 
de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El 
Maresme, de Mataró
Tram. 250-00156/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’actitud del delegat 
del Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial 
del català al Parlament Europeu
Tram. 250-00157/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reciprocitat en la 
llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i tele-
visió valencianes i catalanes
Tram. 250-00158/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el pressupost destinat 
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de 
Barcelona
Tram. 250-00159/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució de condemna dels atemptats 
terroristes contra comunitats cristianes d’Àfrica i de l’Àsia i 
de defensa de la llibertat religiosa arreu del món
Tram. 250-00160/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la inclusió de la infor-
mació complementària dels senyals de trànsit en català i en 
castellà
Tram. 250-00161/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres 
C-53 i C-26
Tram. 250-00162/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehicle 
d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (Noguera)
Tram. 250-00163/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00164/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la descongestió dels 
jutjats socials a Tarragona
Tram. 250-00165/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-00166/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-00168/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00171/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu 
del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00172/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el programa «La sar-
dana a l’escola»
Tram. 250-00173/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució de suport al dret d’autode-
terminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de 
l’ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de 
refugiats a Tindouf
Tram. 250-00174/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a 
la universitat
Tram. 250-00175/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la derogació del De-
cret 128/2010, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya
Tram. 250-00176/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
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Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta 
dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de 
Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell
Tram. 250-00177/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts 
relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’equipaments museístics i culturals a Barcelona
Tram. 250-00179/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la participació de la 
Generalitat en la designació dels membres del Consell de la 
Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions
Tram. 250-00180/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la no-col·la boració 
amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial
Tram. 250-00181/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la reducció de vols a 
l’aeroport de Girona i sobre el traspàs de la gestió dels aero-
ports de Girona, Reus i Sabadell
Tram. 250-00182/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels 
peatges com a elements reguladors de la mobilitat
Tram. 250-00183/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la 
depuradora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de 
la urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el projecte executiu i 
l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta de Girona i sobre el seu lideratge com a campus de 
salut gironí
Tram. 250-00185/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-00186/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a 
Manresa (Bages)
Tram. 250-00187/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’inici d’una investiga-
ció interna a GISA
Tram. 250-00188/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la modificació del Reial 
decret 775/1997, sobre el règim jurídic d’homologació dels 
serveis i societats de taxació
Tram. 250-00189/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la quarta convocatò-
ria del Pla d’ajuts 2011-2013 per al compliment dels objec-
tius del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de les 
Terres de l’Ebre
Tram. 250-00190/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el Pla interdeparta-
mental per a la no-discriminació de les persones homose-
xuals i transsexuals
Tram. 250-00191/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el nomenament de la 
persona responsable del Programa per a les persones lesbi-
anes, gais, transsexuals i bisexuals
Tram. 250-00192/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona
Tram. 250-00193/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’Escola Fluvià de Barcelona
Tram. 250-00194/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’Institut Pere IV de Barcelona
Tram. 250-00195/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’Escola Mediterrània de Barcelona
Tram. 250-00196/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 250-00197/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00198/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00199/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 250-00200/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00201/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 250-00202/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00203/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46
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Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00204/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de gestió de la Generalitat 
a Tabasa, per a establir la gratuïtat de la carretera B-500 
entre el Maresme i el Vallès Oriental
Tram. 250-00205/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’increment de recur-
sos per a corregir el dèficit històric d’inversions en infraes-
tructures de l’Estat a Catalunya
Tram. 250-00206/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el rebuig a l’aboca-
ment de residus al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00207/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf)
Tram. 250-00208/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
la primera fase de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00209/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’Hemo-
dinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00210/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per 
a ésser intervingut quirúrgicament pel Servei Català de la 
Salut
Tram. 250-00211/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la regeneració de les 
platges del Maresme
Tram. 250-00212/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’estalvi i eficiència energètics per a minimitzar els efec-
tes negatius de les crisis polítiques dels països productors 
d’energia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre diverses actuacions en 
centres educatius públics de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la xar-
xa integrada del servei de trens de rodalia i el millorament 
de les infraestructures i els serveis ferroviaris del Camp de 
Tarragona
Tram. 250-00215/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’am-
pliació dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipo-
tecàries de famílies en situació precària
Tram. 250-00216/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la integració tarifària 
de Berga a la sisena corona de transport metropolità
Tram. 250-00217/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació al 
cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escorxa-
dors
Tram. 250-00218/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern italià d’una disculpa al poble de Catalunya pels bom-
bardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de la refosa de les modificacions de la relació de llocs 
de treball del personal funcionari de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 250-00220/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
inversions del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’activa-
ció del Govern Territorial de Salut i la comissió mixta de 
seguiment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre els equipaments i 
l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí, Sant Cugat del 
Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
Tram. 250-00223/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Hos-
pital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i sobre les 
derivacions per a descongestionar l’Hospital de Sabadell
Tram. 250-00224/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció del 
nous hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
Centre d’atenció primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i 
l’adequació i el millorament del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50
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Proposta de resolució sobre l’adopció dels senyals 
de trànsit indicatius dels trams de concentració d’accidents i 
sobre la senyalització d’aquests trams a la xarxa viària
Tram. 250-00228/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a reduir la sinistralitat viària en els punts de màxima con-
centració d’accidents
Tram. 250-00229/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la cobertura del canal 
Esport3
Tram. 250-00230/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre les activitats comme-
moratives de la proclamació de la República previstes per 
al 2011
Tram. 250-00231/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de barques d’en-
cerclament provinents d’altres zones i sobre les inspeccions 
de captures il·legals
Tram. 250-00233/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la suspensió de les 
intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 250-00234/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 250-00235/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el Programa d’a pli-
cació de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del 
transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis 
ferroviaris a l’estació d’Ulldecona
Tram. 250-00238/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el suport a la campa-
nya de comunicació sobre la valorització del suro
Tram. 250-00240/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la promoció de l’arte-
sania del suro
Tram. 250-00241/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la certificació forestal 
de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
Tram. 250-00242/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre l’establiment de l’ús de 
taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica
Tram. 250-00243/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Pins de Moja, a Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 250-00244/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la garantia de l’emissió 
de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat 
definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la transferència de la 
competència sobre la regulació de l’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la cobertura de places 
vacants del personal de l’Administració de Justícia
Tram. 250-00247/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre les execucions hipote-
càries i llurs conseqüències
Tram. 250-00248/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el suport a les famílies 
que no poden afrontar les càrregues hipotecàries
Tram. 250-00249/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració del pro-
jecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
i sobre la conversió de l’Hos pital - Residència Sant Camil, 
de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de 
referència
Tram. 250-00250/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una 
campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la 
conducció responsable
Tram. 250-00251/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00252/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el proveïment de les 
places de funcionaris de presons i el manteniment dels in-
terins
Tram. 250-00253/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el nomenament d’un 
delegat o delegada del Govern per a l’à rea territorial delimi-
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tada per l’àmbit funcional de planificació territorial del Pe-
nedès
Tram. 250-00254/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el nomenament dels 
serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la informació i els re-
cursos amb relació als alumnes amb necessitats educatives 
especials
Tram. 250-00256/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’increment de les ac-
tuacions de cooperació al desenvolupament i la construcció 
de la pau amb la societat civil i les institucions de govern de 
Palestina
Tram. 250-00257/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció del gim-
nàs de la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 250-00258/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’aprovació del regla-
ment dels estatuts de l’Agència Catalana de l’Esport
Tram. 250-00259/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el manteniment del Pla 
català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00261/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el suport a entitats 
de la Catalunya del Nord que donen suport a la llengua i la 
cultura catalanes
Tram. 250-00262/09
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el suport al manteni-
ment de l’activitat productiva de Cacaolat
Tram. 250-00263/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat 
mercantil al partit judicial de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00264/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00265/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00266/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre les obres de desdobla-
ment de la carretera C-55 entre Bufalvent i el nus del Guix a 
la variant de Manresa
Tram. 250-00267/09
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’aprovació i el des-
envolupament del Pla director urbanístic del Logis Penedès
Tram. 250-00268/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’impuls i el desenvolu-
pament del projecte de l’eix Transversal Ferroviari
Tram. 250-00269/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’acceptació preferent 
dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de for-
mació del Servei d’Ocupa ció de Catalunya per a la fabrica-
ció del nou mo del Audi Q3
Tram. 250-00270/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre les accions d’impuls 
davant la Unió Europea per a l’establiment de l’impost sobre 
transaccions financeres
Tram. 250-00271/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova escola de Vall·llobrega (Baix Empor-
dà)
Tram. 250-00272/09
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la implantació de l’ofi-
cina judicial
Tram. 250-00273/09
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del programa e-justícia.cat i la generalització de l’expedient 
electrònic
Tram. 250-00274/09
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la millora de l’accessi-
bilitat dels caixers automàtics per a la gent gran
Tram. 250-00275/09
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre els ajuts als em pre-
nedors menors de vint-i-nou anys que creïn una empresa
Tram. 250-00276/09
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la Inter-
venció General de la Generalitat de revisar els expedients 
dels ajuts atorgats a diverses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels finals 
d’etapa pel canal Esport3
Tram. 250-00278/09
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’ús públic, cultural i 
turístic del conjunt monumental del Castell de Mediona (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00279/09
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’increment del nivell 
de retribució dels advocats que presten el servei d’assistèn-
cia jurídica gratuïta
Tram. 250-00280/09
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61
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Proposta de resolució sobre el rebuig als règims 
dictatorials
Tram. 250-00281/09
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
hospital a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00282/09
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la situació als territoris 
kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la seguretat a la línia 
ferroviària entre Terrassa i Manresa i sobre el desenvolupa-
ment del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia
Tram. 250-00284/09
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la implantació del sis-
tema tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00285/09
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut de Cabrils (Maresme)
Tram. 250-00286/09
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la 
construcció de diversos centres d’ensenyament a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00287/09
Tramesa a la Comissió p. 62
Termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00288/09
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Univers, de Barcelona
Tram. 250-00289/09
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00290/09
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 250-00291/09
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 250-00292/09
Tramesa a la Comissió p. 63
Termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona
Tram. 250-00293/09
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’exe-
cució planificada de l’Escola del Gòtic, de Barcelona
Tram. 250-00294/09
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’exe-
cució planificada de l’Escola Fluvià, de Barcelona
Tram. 250-00295/09
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’exe-
cució planificada de l’Institut Pere IV, de Barcelona
Tram. 250-00296/09
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00297/09
Tramesa a la Comissió p. 64
Termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00298/09
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00299/09
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00300/09
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de viabilitat general per a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09
Tramesa a la Comissió p. 65
Termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00302/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria als centres d’assistència primària de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00303/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la transformació en 
institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00304/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’estat de la platja de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pan-
talles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00306/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-00307/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre les obres de mante-
niment i d’ampliació a l’Escola Lola Anglada, de Badalona 
(Barcelonès)
Tram. 250-00308/09
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la legislació en matèria de 
persones en situació de dependència
Tram. 250-00309/09
Presentació p. 70
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Proposta de resolució sobre el foment de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00310/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica als emprenedors per 
mitjà de la xarxa de creació d’empreses
Tram. 250-00311/09
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica a les cooperatives i al 
tercer sector social
Tram. 250-00312/09
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
dels ajuts directes a l’inici de l’activitat provinent del Fons 
social europeu
Tram. 250-00313/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la creació del Consell 
Català del Treball Autònom
Tram. 250-00314/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’empresa Cacaolat-Letona
Tram. 250-00315/09
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la continuïtat i l’esta-
bilitat de les operacions comercials a l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 250-00316/09
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre la prolongació del des-
doblament de la carretera N-340 entre Tarragona i Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00317/09
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
de seguretat al pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix 
Camp)
Tram. 250-00318/09
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00319/09
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre les activitats de natu-
ralesa política als casals de la gent gran
Tram. 250-00320/09
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la posada en marxa de 
l’oferta formativa del centre educatiu de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i 
Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
Tram. 250-00321/09
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la dotació i el funcio-
nament del servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
Tram. 250-00322/09
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la dotació del servei de 
pediatria i de ginecologia als centres d’atenció primària Les 
Indianes i Centre, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-00324/09
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la construcció del cen-
tre d’urgències d’atenció primària de Pineda de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00325/09
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00326/09
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
legislació farmacèutica per a prioritzar la prescripció de me-
dicaments genèrics
Tram. 250-00327/09
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la pro-
tecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la 
Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental
Tram. 250-00328/09
Presentació p. 80

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de me sures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 81

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 81

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apar-
tats u i dos de l’article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de de-
sembre, de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 81

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 82

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09
Presentació p. 82

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finan-
çament dels ens locals
Tram. 300-00034/09
Presentació p. 82

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
Tram. 300-00035/09
Presentació p. 83

Interpel·lació al Govern sobre les mesures d’estímul 
econòmic, de creació d’ocupació i de suport a emprenedors 
i a autònoms
Tram. 300-00036/09
Presentació p. 83

Interpel·lació al Govern sobre la retallada pressu-
postària en l’àmbit de la salut
Tram. 300-00037/09
Presentació p. 83

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les polítiques 
d’ocupació
Tram. 300-00038/09
Presentació p. 83
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Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 300-00039/09
Presentació p. 84

Interpel·lació al Govern sobre la prostitució
Tram. 300-00040/09
Presentació p. 84

4. INFORMACIÓ

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00001/09
Designació de membres p. 84

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/09
Designació de membres p. 85

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolu-
pament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00003/09
Designació de membres p. 85

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09
Designació de membres p. 85

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/IX, sobre el 
futur de l’aeroport de Girona
Tram. 390-00007/09
Designació de la Comissió competent p. 86

Control del compliment de la Moció 8/IX, sobre la 
política energètica
Tram. 390-00008/09
Designació de la Comissió competent p. 86

Control del compliment de la Moció 9/IX, sobre la 
política industrial
Tram. 390-00009/09
Designació de la Comissió competent p. 86

Control del compliment de la Moció 10/IX, sobre 
les mesures previstes pel Departament de Salut per a adap-
tar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de la Genera-
litat per al 2011
Tram. 390-00010/09
Designació de la Comissió competent p. 86

Control del compliment de la Moció 11/IX, sobre el 
desplegament de l’article 122 de l’Estatut
Tram. 390-00011/09
Designació de la Comissió competent p. 86

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre la situació del servei de rodalia operat per 
Renfe i sobre les mesures adoptades per a garantir-ne el 
funcionament
Tram. 354-00008/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat 
de l’aire
Tram. 354-00014/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Empresa i 

Ocupació sobre les polítiques d’innovació i transferència a 
l’activitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00021/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i 
Coneixement sobre les polítiques d’innovació i transferència 
a l’activitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00022/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre les 
retallades a la funció pública en matèria de personal
Tram. 354-00028/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre les polítiques de cohesió social i de 
lluita contra la pobresa
Tram. 354-00029/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president i repre-
sentants de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè in-
formin sobre les polítiques d’universitats, recerca i innovació
Tram. 356-00012/09
Retirada de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua 
Pròpia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre 
les activitats de l’Associació i sobre la campanya de foment 
de l’ús del català a l’Administració de justícia
Tram. 356-00013/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00014/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa 
d’actuació
Tram. 356-00015/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Iago de Balanzó i 
Solà, president de l’Associació Internacional per a la Gestió 
de Conflictes, davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de 
conflictes
Tram. 356-00016/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vidal i Teixi-
dor, advocat, davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de 
conflictes
Tram. 356-00017/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Carlos Villagrasa 
Alcaide, professor de dret civil de la Universitat de Barcelo-
na, perquè informi sobre la justícia de proximitat com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00018/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Núria Villanueva 
Rey, presidenta de l’Associació Catalana pel Desenvolupa-
ment de la Mediació i l’Arbitratge, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà de 
resolució de conflictes
Tram. 356-00019/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89
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Sol·licitud de compareixença d’Anna Vall Rius, ex-
perta en mediació, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la mediació com a mitjà de resolució de con-
flictes
Tram. 356-00020/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Rafael Llinàs Sal-
merón, professor de mediació comunitària, davant la Comis-
sió de Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00021/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de Matilde Aragó i 
Gassiot, presidenta de l’Associació de Juristes en Defensa 
de la Llengua Pròpia, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la promoció de l’ús del català en l’Administra-
ció de justícia
Tram. 356-00022/09
Retirada de la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre 
les seves actuacions davant la Comissió Europea
Tram. 356-00023/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre la política d’immigració
Tram. 356-00029/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del secretari del Go-
vern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
el canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb 
relació al cas Palau
Tram. 356-00030/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del secretari del Go-
vern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
l’actuació del Gabinet Jurídic de la Generalitat com a repre-
sentant del Consorci del Palau de la Música amb relació al 
cas Palau
Tram. 356-00031/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants del 
col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informin sobre els projectes i les 
línies d’actuació d’aquesta associació
Tram. 356-00032/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants del 
col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats perquè informin sobre els projectes i les línies 
d’actuació d’aquesta associació
Tram. 356-00033/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia da-
vant la Comissió de Justícia perquè informin sobre el com-
pliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries en l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 356-00035/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 
davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre el 
compliment de la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries en l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 356-00036/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informi sobre el desplegament de 
la Llei 10/2010, el compliment del Pacte nacional per a la 

Immigració i les accions amb relació al Reglament de la Llei 
d’estrangeria
Tram. 356-00037/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la incidència de la Instrucció 1/2011, relativa a l’aplica-
ció de les mesures específiques en matèria de personal que 
estableix el Decret 109/2011
Tram. 356-00038/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Ramon Terrassa, 
secretari de Família, davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informi sobre el desplegament de 
la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
Tram. 356-00039/09
Retirada de la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença del director dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament a Girona davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la pro-
hibició a directors d’instituts de parlar amb els mitjans de 
comunicació
Tram. 356-00040/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de la directora del Ga-
binet Jurídic de la Generalitat davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el canvi de criteri del Gabinet sobre el 
sentit de les decisions del Consorci del Palau de la Música 
Catalana relatives al cas Palau
Tram. 356-00044/09
Sol·licitud p. 91
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença del director del Cen-
tre Penitenciari Lledoners davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre l’experiència i les perspectives dels 
mòduls de participació i convivència del Centre
Tram. 356-00045/09
Sol·licitud p. 91
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença del sotsdirector de 
Tractament del Centre Penitenciari Lledoners davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre l’experiència i les 
perspectives dels mòduls de participació i convivència del 
Centre
Tram. 356-00046/09
Sol·licitud p. 91
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Lluís Formosa, pre-
sident del Grup 33, davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre l’experiència i les perspectives dels mòduls de 
participació i convivència del Centre Penitenciari Lledoners
Tram. 356-00047/09
Sol·licitud p. 92
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat de Barcelona davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00048/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00049/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00050/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat Pompeu Fabra davant la Comissió d’Ensenyament i 
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Universitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00051/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la 
Universitat de Girona davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00052/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat de Lleida davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00053/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat Rovira i Virgili davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00054/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00055/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat de Vic davant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, recerca 
i innovació
Tram. 356-00056/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de la rectora de la Uni-
versitat Ramon Llull davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00057/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat Internacional de Catalunya davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00058/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del rector de la Uni-
versitat Abat Oliba davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè informi sobre les polítiques d’universitat, 
recerca i innovació
Tram. 356-00059/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants de 
les direccions funcionals de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informin de 
les activitats de l’Oficina del 2010 i el 2011
Tram. 356-00060/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença del director del Centre 
d’Estudis d’Opinió davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre els paràmetres sociològics 
emprats per a elaborar els qüestionaris sobre immigració
Tram. 356-00061/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Taula del Tercer Sector davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè exposi les conclusions del III 
Congrés del Tercer Sector Social
Tram. 356-00062/09
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença d’Anna Solés i Franch, 
directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 

informi sobre el desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència
Tram. 356-00064/09
Sol·licitud p. 94

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exte rior i 
de la Unió Europea amb la vicepresidenta del Govern i con-
sellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els 
objectius i les actuacions del Departament de la Presidència
Tram. 355-00016/09
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Fa-
mília sobre les polítiques de cohesió social i de lluita contra 
la pobresa
Tram. 355-00021/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 94

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la situació del servei de rodalia operat per Renfe i sobre les 
mesures adoptades per a garantir-ne el funcionament
Tram. 355-00022/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 94

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals sobre les retallades a 
la funció pública en matèria de personal
Tram. 355-00025/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 95

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del portaveu del Govern i secretari 
general de la Presidència davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per a informar sobre la interrupció del senyal de 
Televisió de Catalunya al País Valencià
Tram. 357-00003/09
Substanciació p. 95

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Interior per a informar sobre 
les mesures relatives a la velocitat variable als accessos a 
Barcelona
Tram. 357-00004/09
Substanciació p. 95

Compareixença del director general per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre la política d’immigració
Tram. 357-00010/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants del col·lectiu Pa-
pàs de l’Àlex davant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració per a informar sobre els projectes i les línies d’actua-
ció d’aquesta associació
Tram. 357-00011/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de la directora general de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la 
incidència de la Instrucció 1/2011, relativa a l’aplicació de les 
mesures específiques en matèria de personal que estableix 
el Decret 109/2011
Tram. 357-00012/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de representants de la Taula del 
Tercer Sector davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a informar sobre les conclusions del III Congrés 
del Tercer Sector Social
Tram. 357-00013/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
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per a informar sobre la modificació del Pla de millora de la 
qualitat de l’aire
Tram. 357-00014/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre les activitats de 
l’Associació i sobre la campanya de foment de l’ús del català 
a l’Administració de justícia
Tram. 357-00029/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença del secretari del Govern davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre el canvi de criteri 
del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació al cas Palau
Tram. 357-00030/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana per a la Defensa dels Drets Humans davant la Co-
missió de Justícia per a informar sobre el compliment de la 
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en 
l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 357-00031/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la fiscal superior de Catalunya per a presentar la memòria de 
la Fiscalia corresponent al 2009
Tram. 359-00003/09
Substanciació p. 96

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 9
Convocada per al dia 13 d’abril de 2011 p. 96

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 334-00011/09
Presentació p. 97

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de de-
sembre de 2010
Tram. 334-00012/09
Presentació p. 98

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sectorial trimestral relatiu al pluralisme en 
la informació esportiva, corresponent al primer trimestre del 
2010, i valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00005/09
Presentació p. 98

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09
Designació de membres p. 98
Designació de membres p. 98

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament per al 2011
Tram. 230-00001/09
Dictamen p. 99

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2011
Tram. 231-00001/09
Proposta al Ple p. 103

4.90.10. Càrrecs i personal

Nomenament d’un funcionari interí 
Tram. 501-00001/09
Nomenament p. 103
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Modificació de la relació de llocs de treball 
dels càrrecs de confiança del Parlament de 
Catalunya
Tram. 221-00003/09

Aprovació
Mesa ampliada, sessió del 31.03.2011

Mesa ampliada del Parlament 

La Mesa ampliada del Parlament en la sessió tinguda el 
31 de març de 2011, d’acord amb l’article 29.4 i 3.i) del 
Reglament i 45 dels Estatuts del règim i el govern interi-
or, ha aprovat la modificació i actualització de la relació 
de llocs de treball de càrrecs de confiança del Parlament  
de Catalunya.

Gabinet de Presidència

1. Baixa per supressió de dos llocs de treball

Nom del lloc: Oficial/a del Gabinet de Presidència

Nivell: 14

Grup: A1

Tipus: Eventual

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Gabinet de Presidència

Nom del lloc: Tècnic/a assessor/a

Nivell: 13

Grup: A1

Tipus: Eventual

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Gabinet de Presidència

2. Alta per creació d’un lloc de treball

Nom del lloc: Adjunt/a al cap Gabinet de Presidència

Nivell: 16

Grup: A1

Tipus: Eventual

Funcions: Prestar suport i assessorament al cap del Ga-
binet de Presidència en l’exercici de les seves funcions 

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Gabinet de Presidència

Oficina del cap de l’oposició

1. Modificació de dos llocs de treball 

El lloc de treball amb el nom: Responsable tècnic/a de su-
port al cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, passa a ser: 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació de la relació de llocs de treball 
del Parlament de Catalunya
Tram. 221-00001/09 i 221-00002/09

Aprovació
Mesa ampliada, sessió del 31.03.2011

Mesa ampliada del Parlament 

La Mesa ampliada del Parlament en la sessió tinguda el 
31 de març de 2011, d’acord amb l’article 29.4 i 3.i) del 
Reglament i 45 dels Estatuts del règim i el govern interi-
or, ha aprovat la modificació i actualització de la relació 
de llocs del Parlament de Catalunya.

Baixa per supressió de llocs de treball

1. Nom del lloc: Director/a d’Informàtica

Nivell: 18

Grup: A1

Tipus: C

Provisió: lliure designació

Nombre de places: 1

2. Nom del lloc: Xofer/a polivalent 

Grup: C2

Nivell: 5

Tipus: B

Nombre de places: 2

Centre de dependència: Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat

3. Nom del lloc: Telefonista

Grup: C2

Nivell: 4

Tipus: B

Nombre places: 1

Centre de dependència: Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat

Palau del Parlament, 31 de març de 2011
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
places residencials per a la gent gran a l’Alt 
Penedès i sobre la construcció d’una resi-
dència per a la gent gran a Vilafranca del Pe-
nedès
Tram. 250-00017/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 
(DSPC-C 50).

Proposta de resolució sobre les reformes le-
gals per a prohibir la utilització de peces de 
vestir que impedeixin la identificació i la co-
municació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 
(DSPC-C 50).

Nom del lloc: Responsable de l’Oficina del cap de l’opo-
sició

Nivell: 16

Grup: A1

Tipus: Eventual

Funcions: Coordinar administrativa i tècnicament l’Ofi-
cina del/la cap de l’oposició per garantir l’exercici de les 
seves funcions.

Provisió: càrrec de confiança

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Oficina del cap de l’oposició

El lloc de treball amb el nom: Responsable tècnic/a de su-
port al cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, passa a ser: 

Nom del lloc: Assessor/a del cap de l’oposició 

Nivell: 14

Grup: A1

Tipus: Eventual

Funcions: Assessorar el cap de l’oposició en l’exercici de 
les seves funcions

Provisió: càrrec de confiança 

Nombre de places: 1

Centre de dependència: Oficina del cap de l’oposició

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

1.15. MOCIONS

Moció 9/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la política industrial
Tram. 302-00015/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 44)

En el BOPC 44, a la pàg. 10.

On diu: 

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

d) Presentar a la comissió legislativa d’Empresa i Ocupa-
ció, en el termini màxim de dos mesos, totes les mesures 
adoptades i previstes amb relació al suport al sector de 
la motocicleta.»

Ha de dir: 

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

d) Presentar a la comissió legislativa d’Empresa i Ocupa-
ció, al més aviat possible, totes les mesures adoptades i 
previstes amb relació al suport al sector de la motocicleta.»
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Proposició de llei de mesures de protecció i 
suport de les famílies nombroses
Tram. 202-00033/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.04.2011 al 27.04.2011).

Finiment del termini: 28.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposició de llei de modificació de la dis-
posició final de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00035/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.04.2011 al 27.04.2011).

Finiment del termini: 28.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00036/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.04.2011 al 27.04.2011).

Finiment del termini: 28.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de consultes populars per 
via no de referèndum
Tram. 202-00017/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 9575).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.04.2011.

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de 
mesures urgents de contenció de la despesa 
i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic, pel que fa a la determinació del tipus 
de gravamen general de l’impost de trans-
missions patrimonials
Tram. 202-00021/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 9607).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Proposició de llei de modificació de l’article 
5 del Decret llei 3/2010, de mesures urgents 
de contenció de la despesa i en matèria fis-
cal per a la reducció del dèficit públic, pel 
que fa a la determinació del tipus de grava-
men general de l’impost d’actes jurídics do-
cumentats
Tram. 202-00029/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.04.2011 al 27.04.2011).

Finiment del termini: 28.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8278)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

D’addició d’un nou apartat

«2. Presentar i tramitar la corresponent declaració d’im-
pacte ambiental en que es tinguin en compte diverses al-
ternatives i escollir aquella que malmeti menys els espais 
de gran bellesa i valor natural propers, en especial pre-
servant la riera de Osor i els espais inclosos en la Xarxa 
Natura 2000.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9004)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar la millora de la carretera N-141 entre 
Salt i Anglès.»

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb baixa emissió de diòxid 
de carboni
Tram. 250-00064/09

Esmenes presentades
Reg. 9008 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9008)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Govern a fer les gestions neces-
sàries davant ACESA per a l’aplicació dels descomptes a 
l’autopista C-32 per a vehicles amb emissió baixa de CO2 
tal i com preveu el Decret 154/2010, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova amb caràcter temporal el sistema de re-
duccions aplicables en el peatge per a determinats usua-
ris i recorreguts a l’autopista C-32 Montgat-Mataró-Pa-
lafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-600.»

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la implantació 
del servei d’atenció i assistència a viatgers 
amb mobilitat reduïda Atendo a les estacions 
de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09

Esmenes presentades
Reg. 9002 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9002)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en vir-
tut de les seves competències en la gestió dels serveis de 
rodalies de Barcelona, estudiï, en el termini de tres me-
sos, la viabilitat d’implantar el servei emprat a regionals 
i AVE llarga distància d’atenció i ajuda a les persones 
amb mobilitat reduïda (Atendo) a totes les estacions de 
rodalies de la ciutat de Barcelona, així com en les prin-
cipals estacions de rodalies de la xarxa de Barcelona.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte de construcció de la nova car-
retera N-141 de Salt a Anglès
Tram. 250-00057/09

Esmenes presentades
Reg. 7350, 8278 i 9004 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7350)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament insta el Govern a: 

1. Iniciar de forma immediata l’execució de la Variant 
d’Anglès.

2. Iniciar durant el 2011 l’execució de les obres de les 
carreteres N-141 i C-63 entre Amer i Bescanó.

3. Presentar durant el 2011 el projecte constructiu de les 
carreteres N-141 entre Bescanó i Salt.»
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Proposta de resolució sobre la licitació i el 
finançament de les obres de soterrament de 
les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09

Esmenes presentades
Reg. 7351 i 9011 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7351)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament insta al Govern a: 

1. Demanar del Estat que s’habilitin els recursos neces-
saris per procedir a licitar les obres de soterrament de 
les vies del tren, al seu pas per la ciutat de Sant Feliu de 
Llobregat, segons el projecte constructiu que ha redactat 
el Ministeri i el conveni signat l’any 2006 entre les tres 
administracions (Govern de l’Estat, Generalitat i Ajunta-
ment de Sant Feliu).

2. A que negociï amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat, el més aviat possible, l’acord mitjançant el qual 
es determinarà quina part haurà d’assumir cadascuna 
de les dues administracions en el finan-çament total de 
l’obra de soterrament, ja que la seva signatura és impres-
cindible per a que l’obra pugui ser licitada per part de 
l’Estat, tal com s’estableix en el punt 5e del mencionat 
conveni del 2006.

En aquest sentit, si de l’aplicació de la Disposició transi-
tòria tercera de l’Estatut de 2006, es derives la possibi-
litat de destinar part de la mateixa al finançament de la 
mencionada obra, aquesta hauria de servir també per re-
duir les necessitats financeres que corresponen a l’Ajun-
tament de sant Feliu.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9011)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a exigir 
que l’Estat estableixi els mecanismes pressupostaris ne-
cessaris i liciti l’any 2011 les obres de soterrament de les 
vies del tren segons el projecte constructiu que ha redac-
tat el Ministeri, tal com ha plantejat l’ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.»

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb alta ocupació
Tram. 250-00065/09

Esmenes presentades
Reg. 9009 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9009)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta al Govern a fer les gestions neces-
sàries davant ACESA per a l’aplicació del descompte a 
l’autopista C-32 per a vehicles amb ocupació alta (3 o 
més persones ocupants), una vegada definits els sistemes 
tecnològics i control necessaris, com preveu el Decret 
154/2010, de 2 de novembre, pel qual s’aprova amb ca-
ràcter temporal el sistema de reduccions aplicables en el 
peatge per a determinats usuaris i recorreguts a l’auto-
pista C-32 Montgat-Mataró-Palafolls fins a la seva con-
nexió amb la carretera GI-600.»

Proposta de resolució sobre el perllonga-
ment de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09

Esmenes presentades
Reg. 9010 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9010)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, d’acord amb el Pla d’Infraestructures de Trans-
port, iniciar un estudi de viabilitat, tant pel que fa al per-
llongament de la línia de tren Lleida-la Pobla de Segur 
fins a la Seu d’Urgell com pel corredor ferroviari entre la 
Seu d’Urgell i Andorra.»
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– Continuar la formació als educadors del centre per do-
nar-los eines que permetin millorar la convivència dels 
menors amb l’entorn.

– Mantenir el telèfon d’atenció les 24 hores per atendre 
els veïns i recollir qualsevol incidència l’exterior.

– Continuar portant a terme el treball permanent de me-
diació amb els veïns i d’intervenció comunitària a través 
d’una entitat aliena a la gestió del centre.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les comunicacions entre Barcelona i Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès) amb l’in-
crement del nombre de trens de la línia 4 de 
rodalia
Tram. 250-00082/09

Esmenes presentades
Reg. 7352 8280  i 9019 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7352)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

D’addició d’un nou punt

«2. Que amb la màxima urgència i mentre no es produ-
eixi el perllongament de la línia R7 entre Martorell i Vi-
lafranca es millori la coordinació dels serveis ferroviaris 
de les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Martorell per 
tal de reduir el màxim el temps d’espera en l’ús combinat 
de les dues línies.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
8280)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de forma immediata i sense dilació, donar com-
pliment a les previsions del Pla de Transport de Viatgers 
de Catalunya i del Pla d’Infraestructures del Transport de 
Ca talunya en matèria de Rodalies i Regionals per a la 
línia R4, en especial perllongar els trens que ara neixen/
moren a Martorell fins a Vilafranca del Penedès i, de ser 
possible, fins a Sant Vicenç de Calders.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. El Parlament insta al Govern perquè negociï amb el 
Govern de l’Estat el finançament del projecte de soter-
rament de les vies de Renfe al seu pas per Sant Feliu 
de Llobregat, perquè tota o la major part de l’aportació 
prevista de l’Ajuntament sigui inclosa en les previsions 
d’inversió de l’Estat a Catalunya a càrrec de la Disposi-
ció transitòria tercera de l’Estatut de 2006.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de mesures per a evitar el problemes entre 
els veïns del barri de l’Havana i els residents 
del centre de menors La Ribera, de Mataró 
(Maresme)
Tram. 250-00080/09

Esmenes presentades
Reg. 8908 i 9018 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 05.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8908)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir les accions necessàries per tal de donar 
solució als problemes ocasionats pel centre de menors 
La Ribera de Mataró (Maresme), que passen o bé pel seu 
tancament o per la reconversió en un altre tipus de centre 
que no provoqui els problemes que els veïns estan patint 
actualment. Aquestes mesures s’acordaran conjuntament 
amb l’Ajuntament de Mataró.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9018)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar aplicant mesures adreçades a millorar 
la convivència a l’entorn del Centre de Menors La Ribe-
ra, conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró i l’entitat 
que gestiona el recurs.

Concretament: 
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de les línies ferroviàries del Camp de Tarra-
gona i les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00092/09

Esmenes presentades
Reg. 9026 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 30.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9026)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Demanar a l’operadora Renfe que substitueixi el 
material mòbil tipus 440/470 i 448 assignat a les línies 
Barcelona-Reus i Barcelona-Tortosa per trens nous de 
prestacions adequades als requeriments dels usuaris.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«2. Fer gestions davant el Ministeri de Foment per a la 
programació i l’execució de les obres de millora i moder-
nització de les estacions de la demarcació de Tarrago-
na que estan pendents, així com per a l’establiment d’un 
conveni amb la Generalitat de Catalunya relatiu als ser-
veis d’atenció als viatgers en aquestes estacions.»

Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. Demanar al Ministeri de Foment, com a titular de 
la infraestructura ferroviària, que dugui a terme, en col-
laboració amb la Generalitat, una anàlisi sobre la neces-
sitat i viabilitat de noves estacions i baixadors al Camp 
de Tarragona en vistes a l’establiment d’un nou servei de 
rodalia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9019)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat millorar les comunicacions entre Barcelona i 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) incrementant el 
nombre de trens de la línia R4 de rodalies Manresa-Bar-
celona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders 
o alternativament amb la prolongació de la línia R7 de 
rodalies des de Martorell fins a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès), a partir de la millora de la infraestructura 
que permeti incrementar-ne la capacitat.

En aquest context el Parlament insta el Govern a nego-
ciar amb el Govern de l’Estat l’ampliació de la capacitat 
de l’R4 amb la construcció de terceres vies en els trams 
on sigui possible.»

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
acord sobre el tractament responsable de la 
immigració per part dels partits polítics amb 
representació parlamentària
Tram. 250-00088/09

Esmenes presentades
Reg. 8907 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CBFI, 05.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8907)

1 Esmena núm. 1
De modificació.
GP Socialista (1)

1. El Parlament de Catalunya posa en valor el Pacte Na-
cional per a la Immigració, com a instrument de consens 
entre partits polítics, agents socials i econòmics, societat 
civil i administracions locals i institucions, i com a marc 
de treball conjunt de les mesures aprovades i espai de tre-
ball conjunt entre els signants.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a convocar els partits polítics per tal de fer un 
seguiment de les mesures aprovades en el Pacte Nacional 
per a la Immigració, així com per altres debats que es 
puguin ocasionar relatius a la immigració.

3. El Parlament de Catalunya, d’acord amb la mesura 42 
del mateix Pacte Nacional per a la Immigració, manifes-
ta el seu compromís per un tractament responsable de la 
immigració, i la no utilització amb fins partidistes.

4. Instar al Govern de la Generalitat a impulsar el procés 
per al compliment de la mesura 42 del Pacte Nacional 
per a la Immigració.
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Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
d’un institut escola a Sant Jaume d’Enveja 
(Montsià) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00106/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció d’un nou hospital a Vilanova i la 
Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
sistema català d’atenció a la dependència
Tram. 250-00096/09

Esmenes presentades
Reg. 9028 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CBFI, 05.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9028)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Continuar reclamant a l’Estat Espanyol que complei-
xi amb les seves obligacions en el finançament de la Llei 
39/2006, de 14 de desembre de 2006, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació 
de dependència, d’acord amb les sol·licituds presentades 
i les persones valorades, tal i com el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya ha proposat des del passat mes de 
febrer en la reunió mantinguda entre l’Hble. Conseller de 
Benestar Social i Família i la Ministra de Sanitat, Políti-
ques Socials i Igualtat.»

Proposta de resolució sobre les companyies 
aèries i la gestió de l’aeroport de Girona
Tram. 250-00105/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment del tram del congost de Tresponts de 
la carretera C-14 entre Organyà i Montan de 
Tost
Tram. 250-00110/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb les empreses de creuers que arriben al 
port de Barcelona per a promocionar el tu-
risme més enllà de la ciutat de Barcelona
Tram. 250-00111/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una aula activa del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte del 
nou institut de Segur de Calafell (Baix Pe-
nedès)
Tram. 250-00109/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la substitució 
de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) 
per una de cicle combinat i sobre el canvi 
d’emplaçament actual
Tram. 250-00114/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la concessió de 
la gestió dels habitatges públics pels ajun-
taments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de trens adaptats per a persones amb mo-
bilitat reduïda al servei de rodalia i regional
Tram. 250-00112/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del transport públic entre Vilafranca del Pe-
nedès i Tarragona
Tram. 250-00113/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la mobilitat al 
Maresme
Tram. 250-00118/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de transport de viatgers per car-
retera entre Vilafranca del Penedès i Tarra-
gona
Tram. 250-00119/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 30/2010, de vegueries, per 
a la creació de la vegueria de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-00116/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’ocupació de 
les places vacants dels òrgans judicials
Tram. 250-00117/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la reserva pressupostària de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-00122/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la nova regula-
ció de les caixes d’estalvi
Tram. 250-00123/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la dotació pressupostària del Pla de 
transports de viatgers de Catalunya 2008-
2012
Tram. 250-00120/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la reserva pressupostària de la Llei 
3/2009, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-00121/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre les mesures 
per a poder veure les televisions autonòmi-
ques públiques a tot l’Estat
Tram. 250-00126/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a fer complir a l’Ajuntament de Marto-
rell la resolució del 12 de gener de 2010 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execu-
ció de les obres de restauració de la llera del 
riu Anoia
Tram. 250-00127/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció i l’execució de les obres de l’Es-
cola Sa Forcanera, de Blanes (Selva)
Tram. 250-00124/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un 
estudi relatiu al suport a la independència 
de Catalunya en un referèndum d’autode-
terminació al Pla anual de treball del Centre 
d’Estudis d’Opinió
Tram. 250-00125/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972) .

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la dotació 
d’equips multidisciplinaris als centres de 
menors
Tram. 250-00130/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de l’article 108 de l’Estatut i sobre les 
indemnitzacions que perceben els jutges de 
pau
Tram. 250-00131/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut escola de Caldes de Montbui 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00128/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de creació de cossos de 
funcionaris de l’Administració de justícia de-
pendents de la Generalitat
Tram. 250-00129/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
mitjans per als casos de violència masclista 
i sobre la creació de jutjats de violència so-
bre la dona a Tarragona i Figueres
Tram. 250-00134/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de metges forenses i sobre llur for-
mació
Tram. 250-00135/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma 
dels preceptes sobre la propietat horitzontal 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 250-00132/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el traspàs dels 
acolliments familiars a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la part nova de l’Hospital 
de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-00139/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
efectius dels Mossos d’Esquadra amb la 
promoció del 2011
Tram. 250-00136/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació 
de les obres de la carretera N-2 entre Maça-
net de la Selva i Caldes de Malavella
Tram. 250-00137/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels recursos materials i personals a l’Esco-
la Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació 
de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball integrat per represen-
tants de la Generalitat, dels grups parlamen-
taris i de persones expertes per a analitzar 
les propostes polítiques i jurídiques relatives 
a les actuacions arran de la sentència del Tri-
bunal Constitucional contrària a l’Estatut
Tram. 250-00143/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el reinici del 
procés d’adjudicació de les obres per a la 
construcció de la residència i centre de dia 
Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el suport als 
comitès d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i 
Yamaha en les negociacions per a la defen-
sa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord de 25 de novembre de 2010 amb 
l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió 
d’ús de les instal·lacions de la ciutat de re-
pòs i de vacances de Tarragona per a activi-
tats socioculturals
Tram. 250-00146/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball interdepartamental amb 
representants del sector de l’automòbil i so-
bre la promoció d’un codi de bones pràcti-
ques
Tram. 250-00147/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el respecte 
dels drets humans i les llibertats de la po-
blació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9968 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la no-aplica-
ció del Decret 109/2011, relatiu a la pròrroga 
dels pressupostos per al 2010, als centres 
d’acolliment de menors i d’atenció residen-
cial
Tram. 250-00145/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordena-
ció del paisatge per a la creació o restaura-
ció de vies arbrades
Tram. 250-00150/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordena-
ció del paisatge per al desplegament del Pla 
director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
de la reducció de personal a la residència 
La Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00148/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el sistema 
tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de la contaminació i el mi-
llorament de la mobilitat i la seguretat viària
Tram. 250-00154/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el pressupost 
destinat als equipaments i serveis educa-
tius, sanitaris i socials de Barcelona
Tram. 250-00155/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre els plans direc-
tors urbanístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la coordinació dels serveis ferroviaris de 
les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Mar-
torell
Tram. 250-00153/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la reciproci-
tat en la llibertat de recepció directa de les 
emissions de ràdio i televisió valencianes i 
catalanes
Tram. 250-00158/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el pressupost 
destinat als equipaments i serveis educa-
tius, sanitaris i socials de Barcelona
Tram. 250-00159/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre els serveis de 
pediatria de l’equip d’atenció primària Ga-
tassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Ma-
taró
Tram. 250-00156/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’actitud del de-
legat del Govern davant la Unió Europea per 
a assolir l’ús oficial del català al Parlament 
Europeu
Tram. 250-00157/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i 
Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26
Tram. 250-00162/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un vehicle d’assistència mèdica d’inter-
venció ràpida a Ponts (Noguera)
Tram. 250-00163/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució de condemna dels 
atemptats terroristes contra comunitats 
cristianes d’Àfrica i de l’Àsia i de defensa de 
la llibertat religiosa arreu del món
Tram. 250-00160/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9968 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
informació complementària dels senyals de 
trànsit en català i en castellà
Tram. 250-00161/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies de Renfe a Sant Vicenç de Cas-
tellet (Bages)
Tram. 250-00166/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les obres de construcció, reforma i millo-
ra dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 250-00164/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la desconges-
tió dels jutjats socials a Tarragona
Tram. 250-00165/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’Escola del 
Bruc (Anoia)
Tram. 250-00171/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de construcció de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00168/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució de suport al dret 
d’autodeterminació del Sàhara Occidental i 
sobre la continuació de l’ajuda humanitària i 
la cooperació amb els campaments de refu-
giats a Tindouf
Tram. 250-00174/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el sistema 
d’accés a la universitat
Tram. 250-00175/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el doble polies-
portiu del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00172/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el programa 
«La sardana a l’escola»
Tram. 250-00173/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels ajuts relatius al planejament urbanístic 
iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’equipaments museístics i culturals 
a Barcelona
Tram. 250-00179/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la derogació 
del Decret 128/2010, sobre l’acreditació del 
coneixement lingüístic del professorat de 
les universitats del sistema universitari de 
Catalunya
Tram. 250-00176/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’augment de 
l’oferta dels serveis ferroviaris a la línia R2 
entre les estacions de Cubelles, Cunit, Se-
gur de Calafell i Calafell
Tram. 250-00177/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la reducció de 
vols a l’aeroport de Girona i sobre el traspàs 
de la gestió dels aeroports de Girona, Reus 
i Sabadell
Tram. 250-00182/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball sobre la gestió del sis-
tema d’autopistes i dels peatges com a ele-
ments reguladors de la mobilitat
Tram. 250-00183/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Proposta de resolució sobre la participa-
ció de la Generalitat en la designació dels 
membres del Consell de la Comissió Nacio-
nal d’Energia i de la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions
Tram. 250-00180/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9967 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10009 i 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la no-col·la-
boració amb el règim dictatorial de Guinea 
Equatorial
Tram. 250-00181/09

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9458).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista i Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9968 i 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00186/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’oferta educa-
tiva a Manresa (Bages)
Tram. 250-00187/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de la depuradora d’aigües residuals i 
de la xarxa de col·lectors de la urbanització 
Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10010).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 11.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 08.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte exe-
cutiu i l’inici de les obres del nou Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i 
sobre el seu lideratge com a campus de sa-
lut gironí
Tram. 250-00185/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9972).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el Pla interde-
partamental per a la no-discriminació de les 
persones homosexuals i transsexuals
Tram. 250-00191/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
de la persona responsable del Programa per 
a les persones lesbianes, gais, transsexuals 
i bisexuals
Tram. 250-00192/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici d’una in-
vestigació interna a GISA
Tram. 250-00188/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Reial decret 775/1997, sobre el règim ju-
rídic d’homologació dels serveis i societats 
de taxació
Tram. 250-00189/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la quarta con-
vocatòria del Pla d’ajuts 2011-2013 per al 
compliment dels objectius del Pla d’iniciati-
ves de dinamització comarcal de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-00190/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de les 
obres de l’Escola Mediterrània de Barcelona
Tram. 250-00196/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats, 
de Barcelona
Tram. 250-00197/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la nova escola del barri Gòtic 
de Barcelona
Tram. 250-00193/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’Escola Fluvià de Barcelona
Tram. 250-00194/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’Institut Pere IV de Barcelona
Tram. 250-00195/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
Tram. 250-00201/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Univers, al barri de 
Gràcia de Barcelona
Tram. 250-00202/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat, de 
Barcelona
Tram. 250-00198/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament i 
l’inici de les obres de l’Institut Angeleta Fer-
rer, de Barcelona
Tram. 250-00199/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels 
Encants, de Barcelona
Tram. 250-00200/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.



11 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 52

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 46

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment 
de recursos per a corregir el dèficit històric 
d’inversions en infraestructures de l’Estat a 
Catalunya
Tram. 250-00206/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el rebuig a l’abo-
cament de residus al paratge de Can Fatjó 
dels Aurons, a Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00207/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Can Fabra, de Bar-
celona
Tram. 250-00203/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Sant Martí, de Bar-
celona
Tram. 250-00204/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de 
gestió de la Generalitat a Tabasa, per a es-
tablir la gratuïtat de la carretera B-500 entre 
el Maresme i el Vallès Oriental
Tram. 250-00205/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el temps d’espe-
ra per a ésser intervingut quirúrgicament pel 
Servei Català de la Salut
Tram. 250-00211/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la regeneració 
de les platges del Maresme
Tram. 250-00212/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf)
Tram. 250-00208/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de la primera fase de l’Escola Marta 
Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00209/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i la consolidació del Servei de Cardiologia i de 
la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca 
de l’Hospital Universitari Doctor Josep True-
ta, de Girona
Tram. 250-00210/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i l’ampliació dels ajuts per al pagament de 
lloguers i quotes hipotecàries de famílies en 
situació precària
Tram. 250-00216/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la integració ta-
rifària de Berga a la sisena corona de trans-
port metropolità
Tram. 250-00217/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’estalvi i eficiència energètics per 
a minimitzar els efectes negatius de les cri-
sis polítiques dels països productors d’ener-
gia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre diverses actua-
cions en centres educatius públics de Gavà 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la 
xarxa integrada del servei de trens de rodalia 
i el millorament de les infraestructures i els 
serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
Tram. 250-00215/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les inversions del Pacte de salut de Tarra-
gona i sobre l’activació del Govern Territo-
rial de Salut i la comissió mixta de seguiment 
dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre els equipa-
ments i l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i finan-
ceres, amb relació al cobrament als ramaders 
de la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00218/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern italià d’una disculpa al poble de 
Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelo-
na durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la publicació en 
el DOGC de la refosa de les modificacions de 
la relació de llocs de treball del personal fun-
cionari de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00220/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un Centre d’atenció primària a Sant Pere 
de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millora-
ment del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de Ru-
bí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00223/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Va-
llès Occidental), i sobre les derivacions per 
a descongestionar l’Hospital de Sabadell
Tram. 250-00224/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nous hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre les activitats 
commemoratives de la proclamació de la 
República previstes per al 2011
Tram. 250-00231/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00232/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció dels 
senyals de trànsit indicatius dels trams de 
concentració d’accidents i sobre la senyalit-
zació d’aquests trams a la xarxa viària
Tram. 250-00228/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
pla per a reduir la sinistralitat viària en els 
punts de màxima concentració d’accidents
Tram. 250-00229/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la cobertura del 
canal Esport3
Tram. 250-00230/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de salut a Sant Joan de les Aba-
desses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el Programa d’a-
plicació de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de me-
sures per a evitar la pesca al golf de Sant Jor-
di de barques d’encerclament provinents d’al-
tres zones i sobre les inspeccions de captures 
il·legals
Tram. 250-00233/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
les intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 250-00234/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a 
l’Administració de justícia
Tram. 250-00235/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’artesania del suro
Tram. 250-00241/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la certificació 
forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’ac-
tivitat surera
Tram. 250-00242/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ús del transport ferroviari al Montsià i so-
bre l’increment de serveis ferroviaris a l’es-
tació d’Ulldecona
Tram. 250-00238/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a la 
campanya de comunicació sobre la valorit-
zació del suro
Tram. 250-00240/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Fascicle segon
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de la competència sobre la regulació de 
l’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
places vacants del personal de l’Administra-
ció de Justícia
Tram. 250-00247/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de l’ús de taps de suro en el vi ecològic cer-
tificat pel Consell Català de Producció Agrà-
ria Ecològica
Tram. 250-00243/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Els Pins de Moja, a Olèrdola (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00244/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la garantia de 
l’emissió de Televisió de Catalunya al País 
Valencià i de la reciprocitat definitiva entre 
Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una campanya institucional per a la modera-
ció de la velocitat i la conducció responsable
Tram. 250-00251/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00252/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre les execucions 
hipotecàries i llurs conseqüències
Tram. 250-00248/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a les 
famílies que no poden afrontar les càrregues 
hipotecàries
Tram. 250-00249/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hos-
pital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de 
Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de refe-
rència
Tram. 250-00250/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la informació i els 
recursos amb relació als alumnes amb neces-
sitats educatives especials
Tram. 250-00256/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les actuacions de cooperació al desenvolupa-
ment i la construcció de la pau amb la societat 
civil i les institucions de govern de Palestina
Tram. 250-00257/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el proveïment 
de les places de funcionaris de presons i el 
manteniment dels interins
Tram. 250-00253/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
d’un delegat o delegada del Govern per a l’à-
rea territorial delimitada per l’àmbit funcional 
de planificació territorial del Penedès
Tram. 250-00254/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
dels serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Marta Mata, a Montornès del Va-
llès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00261/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a en-
titats de la Catalunya del Nord que donen 
suport a la llengua i la cultura catalanes
Tram. 250-00262/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del gimnàs de la Secció d’Institut de Collba-
tó (Baix Llobregat)
Tram. 250-00258/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
reglament dels estatuts de l’Agència Catala-
na de l’Esport
Tram. 250-00259/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Pla català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
de construcció de l’Escola Nova de Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00266/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre les obres de des-
doblament de la carretera C-55 entre Bufal-
vent i el nus del Guix a la variant de Manresa
Tram. 250-00267/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el suport al man-
teniment de l’activitat productiva de Cacaolat
Tram. 250-00263/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat mercantil al partit judicial de Reus (Baix 
Camp)
Tram. 250-00264/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00265/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre les accions 
d’impuls davant la Unió Europea per a l’es-
tabliment de l’impost sobre transaccions fi-
nanceres
Tram. 250-00271/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la nova escola de 
Vall·llobrega (Baix Empordà)
Tram. 250-00272/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’aprovació i el 
desenvolupament del Pla director urbanístic 
del Logis Penedès
Tram. 250-00268/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el des-
envolupament del projecte de l’eix Transver-
sal Ferroviari
Tram. 250-00269/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’acceptació pre-
ferent dels treballadors desocupats de SAS 
en els cursos de formació del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya per a la fabricació del nou 
mo del Audi Q3
Tram. 250-00270/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
em prenedors menors de vint-i-nou anys que 
creïn una empresa
Tram. 250-00276/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joven-
tut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la 
Intervenció General de la Generalitat de re-
visar els expedients dels ajuts atorgats a di-
verses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de l’oficina judicial
Tram. 250-00273/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del programa e-justícia.cat i la ge-
neralització de l’expedient electrònic
Tram. 250-00274/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la millora de 
l’accessibilitat dels caixers automàtics per a 
la gent gran
Tram. 250-00275/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el rebuig als rè-
gims dictatorials
Tram. 250-00281/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00282/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la re-
transmissió dels finals d’etapa pel canal Es-
port3
Tram. 250-00278/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’ús públic, cultu-
ral i turístic del conjunt monumental del Cas-
tell de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-00279/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nivell de retribució dels advocats que pres-
ten el servei d’assistència jurídica gratuïta
Tram. 250-00280/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Cabrils (Maresme)
Tram. 250-00286/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i la construcció de diversos centres d’ense-
nyament a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00287/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la situació als 
territoris kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la seguretat a 
la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa i 
sobre el desenvolupament del Pla d’infraes-
tructures ferroviàries de rodalia
Tram. 250-00284/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del sistema tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00285/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament i 
l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats, 
de Barcelona
Tram. 250-00291/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels 
Encants, de Barcelona
Tram. 250-00292/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00288/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Univers, de Barcelona
Tram. 250-00289/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00290/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat de 
l’execució planificada de l’Institut Pere IV,  
de Barcelona
Tram. 250-00296/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Escola Mediterrània, 
de Barcelona
Tram. 250-00297/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Fluvià, de 
Barcelona
Tram. 250-00293/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’execució planificada de l’Escola del Gò-
tic, de Barcelona
Tram. 250-00294/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’execució planificada de l’Escola Fluvià, de 
Barcelona
Tram. 250-00295/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
pla de viabilitat general per a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00302/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8851 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposta de resolució següent sobre la 
nova escola Agnès de Sitges, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Ensenyament i Educació.

Exposició de motius

El 2 de març de 2010 el Govern de la Generalitat va 
aprovar la construcció de la nova escola Agnès de Sitges, 
de dues línies, una capacitat per a 450 alumnes i una in-
versió de 5.567.070 euros.

El 21 d’octubre de 2010, GISA adjudica els treballs de 
nova construcció de l’escola per 4.141.756,32 euros a la 
UTE Imasa, Ingeniería y Proyectos, SA & Construccio-

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta 
Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00298/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat, 
de Barcelona
Tram. 250-00299/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.04.2011 al 20.04.2011).

Finiment del termini: 21.04.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
Tram. 250-00300/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011.
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atria per a la ciutat actual i també per als veïns del barri 
de Gavà Mar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat a que, en cas que el tercer CAP de la ciutat de Gavà 
s’acabi construint, això no vagi en detriment de l’existèn-
cia de pediatres que presten servei als dos CAPs actual-
ment existents, i al Centre de Salut de Gavà Mar, i que, 
per tant, es mantingui el servei de pediatria en els termes 
en què actualment s’està prestant.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció en institut escola de l’Escola Gavà Mar, 
de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00304/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 8866 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, diputada, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El 27 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Gavà i el De-
partament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van 
signar un conveni denominat «Protocol de col·laboració 
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Gavà per a la coresponsabi-
lització en el període 2010-2014», on es preveia l’establi-
ment d’un treball cooperatiu entre les dues administra-
cions per oferir a la ciutadania un ensenyament públic de 
qualitat i suficient en nombre de places, capaç d’absorbir 
les necessitat de la demanda educativa del municipi.

D’acord amb el punt 1.1.7. de l’annex d’aquest protocol, 
que detalla les prioritats a desenvolupar de forma coordi-
nada, s’estableix que «El Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà valora-
ran la necessitat de transformació de l’escola Gavà-Mar 
en Institut-Escola i realitzaran els tràmits oportuns per 
poder donar-hi resposta».

nes Coprho, SA, que disposa de dotze mesos per dur a 
terme la construcció de l’escola de tipus industrialitzat.

L’actual curs escolar és el cinquè que els infants fan clas-
ses en mòduls prefabricats, situats al costat del CEIP 
Maria Ossó, a Can Pei, després de diversos endarreri-
ments en l’execució de la planificació del nou centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar d’immediat la construcció de la nova escola 
Agnès de Sitges per tal que estigui a punt el curs 2011-2012.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria als centres d’assis-
tència primària de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00303/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8864 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i 
Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Gavà ha cedit al Departament de Salut 
els terrenys necessaris per al tercer CAP de la ciutat.

Tot i que la construcció d’aquest nou CAP està lligada 
al desenvolupament del nou sector urbanístic conegut 
com a Pla de Ponent, que actualment està aturat a causa 
de la manca d’iniciativa dels promotors privats, es po-
dria donar la circumstància que una futura reactivació 
econòmica tornés a fomentar el desenvolupament urbà 
i demogràfic d’aquest sector, per la qual cosa la cons-
trucció del nou centre de salut s’hauria de portar a terme 
coordinadament.

D’acord amb els plans actuals, aquest tercer CAP hauria 
de concentrar els serveis de pediatria de tota la ciutat. 
Actualment, aquests serveis estan repartits entre els dos 
CAPs preexistents, i també entre el Centre de Salut de 
Gavà Mar.

Per tant, el desenvolupament d’aquest tercer CAP podria 
comportar una pèrdua de proximitat del servei de pedi-
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estudi validat per algun organisme acadèmic o investi-
gador de reconeguda solvència que constatés si realment 
l’ampliació del port i el desviament del riu Llobregat han 
tingut l’impacte que era de preveure.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el govern de la Generalitat a realitzar 
un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans, 
per tal de comprovar els efectes sobre la dinàmica litoral 
i de possible retrocés costaner provocat per l’afectació 
de l’ampliació del port i el desviament del riu Llobregat, 
tal com indicava l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta 
obra.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C-31 al pas 
per Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00306/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8869 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent, sobre la instal·lació de 
barreres sòniques a la C-31, per tal que sigui substancia-
da davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Des de fa força anys, els veïns del barri de Gavà Mar es 
queixen de l’impacte sònic que suposa conviure al costat 
de l’autovia de Castelldefels, actualment autopista C-31. 
El soroll dels cotxes pertorba un barri residencial en què 
la qualitat sònica determinada pel mapa sònic municipal 
hauria de ser elevada.

L’any 2008, en aquest tram de la C-31 es va reasfaltar la 
via i es va fer servir asfalt de tipus sonoreductor. Aquesta 
inversió, juntament amb la disminució mitjana de la velo-
citat dels vehicles a 80 km/h que es va posar en pràctica 
posteriorment va millorar les immisions sonores de l’auto-
pista sobre el veïnat, de manera que les mesures portades 
a terme l’any 2010 sobre la conveniència de posar panta-
lles sòniques al barri van donar un resultat negatiu.

Ara bé, amb la supressió del límit de velocitat dels 80 
km/h, i la possibilitat d’assolir velocitats més elevades 

Tot i haver passat ja prop de tres mesos del canvi de go-
vern, no es té constància que aquest punt s’hagi comen-
çat a desenvolupar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a iniciar, en un període no inferior als tres mesos, 
la valoració de les necessitats del barri de Gavà Mar en 
relació a una possible implantació d’un Institut Escola, 
i a iniciar, abans de sis mesos, els tràmits oportuns per 
poder fer efectiva aquesta implantació en cas de valora-
ció positiva.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’estat de la plat-
ja de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent, sobre l’estat de la 
platja de Gava, per tal que sigui substanciada davant la 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estudi d’impacte ambiental de l’ampliació del port de 
Barcelona aprovat pel Ministeri de Medi Ambient (BOE 
núm. 164, 10/07/00, p. 24683) indicava que la platja de 
Gavà podia patir un retrocés d’uns 2 metres anuals a 
causa d’aquestes obres, retrocés que podia arribar a ser 
encara més intens al litoral de Viladecans.

Els darrers anys, especialment des de l’acabament de les 
obres d’ampliació, s’ha pogut observar que durant l’hi-
vern les llevantades fan retrocedir el litorial gavanenc i 
viladecanenc amb més intensistat del que abans era ha-
bitual.

Per bé que la platja es recupera de forma natural en ar-
ribar l’època d’estiu, hi ha la percepció, especialment en 
els veïns del barri de Gavà Mar, per la seva proximitat, 
que de forma gairebé imperceptible, la platja es va fent 
cada cop més estreta al llarg dels anys.

Ateses les conclusions derivades de l’estudi d’impacte 
ambiental del Port de Barcelona, convindria realitzar un 
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Pla General d’Ordenació que fou aprovada per la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de data 4 de març de 2010.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 15 de juliol de 
2010, va acceptar la cessió dels terrenys que permeten 
la construcció d’un centre escolar d’educació infantil i 
primària de dues línies i amb una capacitat de 450 places 
escolars, que pot satisfer la demanda de places escolars 
i permetre la ubicació definitiva de l’escola «Els Quatre 
Vents».

Per tal de fer efectiva la cessió d’aquests terrenys a la 
Generalitat de Catalunya per a la construcció d’un centre 
d’edu cació infantil i primària, i d’acord amb els Serveis 
Territo rials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, 
el Ple de la Corporació, en la sessió del 30 de setembre 
de 2010, va aprovar els acords de segregació, alteració de 
la qualificació jurídica i cessió d’una porció de terreny 
de 6.806,30 m2. La tramitació dels acords es va dur a 
terme fent-se les notificacions als interessats, les publi-
cacions oportunes fins a la seva aprovació definitiva i ob-
tenint l’informe favorable de la Direcció General d’Ad-
ministració Local respecte a la cessió gratuïta a favor del 
Departament d’Ensenyament.

Paral·lelament, es va posar de manifest la necessitat de 
posar en funcionament unes instal·lacions provisionals 
que permetessin avançar la posada en marxa d’aquest 
equipament escolar o part dels mateixos, mentre es duu a 
terme la redacció, la tramitació i l’execució de les obres 
de construcció del nou centre.

Per tal que això sigui possible, l’Ajuntament de Cano-
velles ha formalitzat diversos convenis urbanístics per 
a obtenir la cessió de l’ús de forma gratuïta a favor de 
l’Ajuntament d’una porció de terrenys que es van posar a 
disposició de la Generalitat de Catalunya, on el Departa-
ment d’Ensenyament ha anat instal·lant mòduls provisio-
nals per fer front a la demanda educativa de Canovelles.

El conveni subscrit per l’Ajuntament amb uns particulars 
referent ala cessió de l’ús de forma gratuïta a favor de 
l’Ajuntament de Canovelles d’una porció de terreny de 
4.639,44 m2 per a la implantació provisional de l’equipa-
ment escolar preveu aquesta cessió d’ús provisional fins 
a la finalització de les obres de construcció de l’edifici 
que ha de ser destinat de forma definitiva a equipament 
escolar o fins a la finalització del mes de maig de 2013.

En data 23 de desembre de 2010 va tenir entrada en 
aquest Ajuntament un escrit dels Serveis Territorials al 
Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació, 
amb un canvi de criteri i en el que es fa constar, entre 
d’altres, que s’ha de modificar la superfície de terreny 
cedida de 6.806,30 m2 i que fou objecte de segregació i 
alteració de la qualificació jurídica com a bé patrimoni-
al, establint que s’ha de reduir la superfície a 5.672 m2, 
de manera que quedi exclosa del recinte educatiu la limi-
tació de construcció de 25 m. en què es troba afectada la 
finca per la legislació de carreteres.

Per tal de donar compliment a la petició del Departa-
ment d’Ensenyament, plantejada en aquests moments i 
d’acord novament amb els Serveis Territorials d’Ense-
nyament al Maresme-Vallès Oriental, s’ha procedit per 
part de l’Ajuntament a tramitar la consideració que el 

en aquests trams han tornat a posar sobre la taula la pro-
blemàtica de la immissió sonora d’aquesta via, i els veïns 
tornen a reclamar la instal·lació de pantalles sòniques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Estudiar la conveniència d’instal·lar barreres sòniques 
a la C-31 al seu pas pel barri de Gavà Mar, ateses les 
noves condicions de circulació adoptades recentment, 
especialment a la zona de ponent d’aquest barri, on els 
habitatges estan més propers a l’autovia.

2. En cas que els estudis aconsellin l’adopció de barreres 
sòniques, fer-ne efectiva la instal·lació en un termini no 
superior a un any.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00307/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 8877 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

Atenent l’evolució de la població en edat escolar de Ca-
novelles, s’ha evidenciat la necessitat d’un augment de 
places escolars que ha comportat, a la vegada, la neces-
sitat constructiva de nous equipaments educatius que do-
nessin resposta a les demandes socials d’escolarització.

L’Ajuntament de Canovelles, conscient de la necessitat 
de trobar una solució aquestes demandes, va iniciar con-
verses amb el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de poder comptar amb una 
nova escola que impartís els ensenyaments d’educació 
infantil i primària, situació que comportava la cessió de 
terrenys de titularitat municipal que permetessin la cons-
trucció de l’escola «Els Quatre Vents».

L’Ajuntament de Canovelles, per tal de poder obtenir els 
terrenys necessaris on construir l’equipament esmentat, 
dugué a terme la tramitació de la modificació puntual del 
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El 29 d’abril de 2010 GISA adjudica la redacció del pro-
jecte i l’execució de la segona fase per valor d’uns 2,36 
mi lions d’euros, i el 2 de novembre del 2010 el Govern 
aprova 1,97 milions d’euros per dur a terme la tercera fase.

El 26 de novembre de 2010 el conseller d’Educació va 
signar amb l’alcalde de Badalona un protocol d’actuació 
en l’àmbit de l’ensenyament a la ciutat, que preveu la cre-
ació d’un total de nou instituts escola. Un d’aquests insti-
tuts escola previstos és el Lola Anglada, en dos edificis 
separats. L’escola, de dues línies, en traslladar-se a les ins-
tal·lacions definitives del parc de ca l’Arnús, deixaria lliu-
re l’edifici actual que, convenientment reformat, acolliria 
l’institut.

L’inici de les obres de l’escola estava previst per al mes 
de gener de 2011 amb una previsió de finalització el se-
tembre del mateix any.

El Departament d’Ensenyament va presentar el 27 de fe-
brer de 2011 el projecte de les dues fases pendents per a 
l’escola –que s’executaran conjuntament– als represen-
tants de l’AMPA, sense data d’inici de les obres concreta.

Els alumnes de l’escola estan repartits entre els dos edi-
ficis, l’escola actual –amb els alumnes de primària– i 
la primera fase al parc de ca l’Arnús –amb els alumnes 
d’infantil–, fet que dificulta la coordinació del profes-
sorat, les activitats compartides entre els alumnes d’in-
fantil i de primària i les activitats extraescolars, entre 
d’altres inconvenients, i la coordinació de serveis com 
el menjador. Per altra banda, l’edifici actual de l’escola 
té els lavabos del segon pis tancats a l’espera de repara-
ció, vestidors i pista esportiva amb elements trencats i 
problemes de fusteria a les portes i finestres i la pintura 
de les aules. I queden pendents alguns aspectes d’equipa-
ment i il·luminació exterior i de drenatge del pati davan-
ter a l’edifici de ca l’Arnús.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Concretar i comunicar d’immediat a l’Ajuntament i a 
la comunitat educativa la data d’inici de les obres d’am-
pliació de l’escola Lola Anglada al parc de ca l’Arnús.

2. Iniciar-ne sense demora la construcció per tal que esti-
gui a punt per a l’inici del curs 2011-2012.

3. Vetllar perquè s’efectuïn les actuacions de manteni-
ment de l’edifici actual de l’escola, i de dotació i arranja-
ment exterior de l’edifici nou per tal que es pugui desen-
volupar el projecte educatiu amb la qualitat necessària.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Departament d’Ensenyament va presentar en el seu es-
crit de data 23 de desembre de 2010.

Atès que l’Ajuntament de Canovelles va aprovar per una-
nimitat de tots els grups municipals (GM Socialista, GM 
Federació CiU, GM ICV-EUiA, GM PP i GM Esquerra-
AM) una moció d’idèntic contingut a aquesta Proposta 
de Resolució el passat 3 de març,

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Acceptar definitivament els terrenys cedits per l’Ajun-
tament de Canovelles, per tal que el Departament d’En-
senyament procedeixi a la construcció del centre d’edu-
cació infantil i primària «Els Quatre Vents».

2. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els tre-
balls de redacció del projecte i la construcció de l’esco-
la d’educació infantil i primària «Els Quatre Vents» de 
Canovelles, construcció que ha d’haver finalitzat abans 
del curs escolar 2012/2013, ja que a partir d’aquesta 
data l’Ajuntament no disposarà dels terrenys en els quals 
estan ubicats provisionalment els mòduls prefabricats 
d’aquesta escola.

Palau del Parlament, 25 de març de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les obres de 
manteniment i d’ampliació a l’Escola Lola An-
glada, de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00308/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 8992 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre l’escola Lola Anglada 
de Badalona, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El 10 de febrer de 2009 el Govern va aprovar invertir 
1,4 milions d’euros en un edifici nou per a l’escola Lola 
Anglada de Badalona, una primera fase de sis aules, al 
parc de ca l’Arnús al barri de Canyadó. Aquestes aules 
ja estan en funcionament amb 115 alumnes d’educació 
infantil.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la 
legislació en matèria de persones en situa-
ció de dependència
Tram. 250-00309/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8997 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Ple del Parlament va aprovar el 4 de març de 2009 la 
moció 45/VIII, en què instava al Govern de la Generalitat 
a crear una comissió mixta Govern-Parlament per al segui-
ment del desenvolupament de la Llei de l’Estat 39/2006, 
del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, que havia 
d’estar formada pel Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia i per representants de cada grup parlamentari i que ha-
via de reunir-se amb una periodicitat semestral.

Tres mesos després, el 17 de juny, es publicava l’Ordre 
del Departament d’Acció Social per la qual es constituïa 
la Comissió. Aquesta preveu, a més de la composició, les 
funcions i la periodicitat, que la presidència de la Comissió 
recauria en la persona titular del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania, ara nomenat de Benestar Social i Família.

Durant la sessió informativa del passat 15 de febrer el 
Conseller Josep Lluís Cleries va utilitzar el seu torn de 
resposta a les intervencions dels Grups Parlamentaris 
per, en comptes de respondre a les qüestions fetes pels 
i per les portaveus, a donar unes dades sobre la situació 
de la llei de la promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a la dependència, el programa unificat d’ajudes i el 
programa Viure en Família. Dades que no van poder ser 
comentades o aprofundides pels grups parlamentaris en 
no tenir ja torn d’intervenció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a complir amb el mandat de la Moció 45/VIII del 
Parlament de Catalunya i convocar de manera immedia-
ta la Comissió mixta Govern-Parlament per al seguiment 
del desenvolupament de la Llei de l’Estat 39/2006, del 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el foment de l’ae-
roport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00310/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9043 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Corti-
na, diputat, Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Ag-
nès Pardell i Veà, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’aeroport de Lleida-Alguaire ha estat una reivindicació 
històrica del territori que el Govern de la Generalitat va 
fer realitat la passada legislatura. La necessitat de dotar 
les Terres de Ponent d’un aeroport ha estat una de les 
demandes més importants tant en matèria d’infraestruc-
tures del transport com de promoció i foment de l’econo-
mia de la zona.

El projecte va néixer amb el suport de les institucions, 
agents econòmics, socials i cívics del territori.

L’aeroport d’Alguaire va començar la seva activitat el 
mes de febrer de l’any 2010, amb vols a París i Mallorca 
i amb una previsió d’atendre més de 50.000 passatgers el 
primer any (han estat 61.769) i amb un pla director que 
preveia un període de 4 anys per la seva consolidació.

Aquest és un aeroport que pot vincular la seva activi-
tat no només al sector de l’agroindustria lleidatana sino 
també a la potent oferta turística de l’Alt Pirineu i Aran, 
així com donar sortida a la demanda de transport aeri de 
mercaderies i passatgers dels territoris veïns de Catalu-
nya i de l’Aragó.

A finals del 2009 es va signar un conveni amb la com-
panyia Ryanair per tal que comencés a operar vols amb 
destinació a Frankfurt i Milà.

Fa uns dies la companyia va manifestar públicament la 
seva decisió de deixar d’operar a l’aeroport Lleida-Al-
guaire si no s’incrementava la subvenció per cada seient 
no cobert. Aquest anunci que significa un clar incompli-
ment del conveni subscrit, ha provocat gran preocupació 
entre els operadors locals econòmics i socials així com en-
tre les administracions locals afectades.

El Grup Parlamentari Socialista considera d’extrema 
prioritat que el Govern estableixi les mesures per tal de 
fer complir el conveni a la companyia, així com per am-
pliar el nombre de rutes operades des de Lleida Alguaire 
així com de companyies que puguin operar-les que pro-
moguin l’aeroport i que dinamitzin la seva activitat.

La promoció de l’aeroport d’Alguaire ha de ser una pri-
oritat de primer ordre del Govern de la Generalitat per 
consolidar la xarxa de comunicació de les Terres de 
Ponent. S’ha d’activar el Pla Director de l’Aeroport així 



11 d’abril de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 52

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 71

com posar en marxa el conjunt de mesures que puguin 
reforçar la seva consolidació 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Fixar com a prioritat de l’acció de Govern el foment i 
la potenciació de l’aeroport de Lleida-Alguaire com una 
de les infraestructures de major importància estratègica i 
econòmica per les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i 
altres comarques de l’interior de Catalunya.

2. Negociar amb la companyia Ryanair la continuïtat 
dels seus vols des de Lleida Alguaire, tot complint el 
conveni vigent i a ampliar, si s’escau, les destinacions 
ofertes.

3. Realitzar les actuacions pertinents per ampliar l’oferta 
de vols des del aeroport d’Alguaire mitjançant la capta-
ció de noves rutes i destinacions i de noves empreses in-
teressades en operar-hi.

4. Continuar negociant amb el Govern de l’Estat les re-
formes legislatives que facin possible que l’aeroport pu-
gui acollir vols internacionals fora de l’espai Shenguen 
amb la màxima celeritat. Així mateix demanar que l’ae-
roport disposi d’un Punt d’Inspecció Fronterera (PIF) 
que possibiliti les accions de trànsit de mercaderies a 
escala internacional.

5. Fer les reformes necessàries a l’aeroport per acollir 
l’arribada dels vols charters destinats al turisme de neu, 
tal i com preveu els precontractes signats amb els touro-
peradors.

6. Desenvolupar el previst al Pla Director de l’Aeroport 
com els espais aeroportuaris i logístics destinats a ma-
gatzems, càrrega aèria, formació i zona logística.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista; Joaquim Llena i Cortina, diputat; Mònica La-
fuente de la Torre, diputada; Agnès Pardell i Veà, dipu-
tada

Proposta de resolució sobre la reactivació 
de les línies de foment i assistència tècni-
ca als emprenedors per mitjà de la xarxa de 
creació d’empreses
Tram. 250-00311/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9044 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 

amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Dins el ric teixit d’empreses existent a Catalunya tro-
bem una gran diversitat de formats, que inclou des de 
les microempreses, les pimes o els autònoms, fins a un 
ampli teixit d’economia social i cooperativa. Aquest tei-
xit, amb les seves especificitats, han constituït des de fa 
temps un dels principals potencials generadors d’ocupa-
ció i riquesa al nostre país.

Avui més que mai, les possibilitats de sortir reforçats 
de la crisi, en la que encara ens veiem immersos, de-
pèn, entre altres qüestions, de les nostres possibilitats 
d’oferir condicions d’entorn que facin possible a pimes 
i autònoms el manteniment de la seva activitat i l’aposta 
per nous sectors innovadors i creatius, donant suport a 
la creació d’empreses, incentivant l’esperit emprenedor, 
millorant les condicions laborals dels autònoms i afavo-
rint l’activitat de l’economia social i cooperativa.

En l’àmbit d’economia social i autoocupació s’han im-
pulsat canvis molt significatius, en els últims anys com la 
millora de la regulació jurídica dels autònoms, o les no-
ves línies de suport a l’economia cooperativa i a l’empre-
nedoria. La crisi econòmica demana amb més insistèn-
cia que mai la continuïtat d’aquestes polítiques de suport 
a autònoms, pimes i emprenedors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a reactivar les línies de foment i assistència tècnica a 
emprenedors a través de la xarxa de creació d’empreses.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jaume Collboni i Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reactivació 
de les línies de foment i assistència tècnica 
a les cooperatives i al tercer sector social
Tram. 250-00312/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9045 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni i Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
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següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Dins el ric teixit d’empreses existent a Catalunya tro-
bem una gran diversitat de formats, que inclou des de 
les microempreses, les pimes o els autònoms, fins a un 
ampli teixit d’economia social i cooperativa. Aquest tei-
xit, amb les seves especificitats, han constituït des de fa 
temps un dels principals potencials generadors d’ocupa-
ció i riquesa al nostre país.

Avui més que mai, les possibilitats de sortir reforçats 
de la crisi, en la que encara ens veiem immersos, de-
pèn, entre altres qüestions, de les nostres possibilitats 
d’oferir condicions d’entorn que facin possible a pimes 
i autònoms el manteniment de la seva activitat i l’aposta 
per nous sectors innovadors i creatius, donant suport a 
la creació d’empreses, incentivant l’esperit emprenedor, 
millorant les condicions laborals dels autònoms i afavo-
rint l’activitat de l’economia social i cooperativa.

En l’àmbit d’economia social i autoocupació s’han im-
pulsat canvis molt significatius, en els últims anys com la 
millora de la regulació jurídica dels autònoms, o les no-
ves línies de suport a l’economia cooperativa i a l’empre-
nedoria. La crisi econòmica demana amb més insistèn-
cia que mai la continuïtat d’aquestes polítiques de suport 
a autònoms, pimes i emprenedors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a reactivar les línies de foment i assistència tècnica a 
Cooperatives i Tercer Sector Social.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jaume Collboni i Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa dels ajuts directes a l’inici de l’activi-
tat provinent del Fons social europeu
Tram. 250-00313/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni i Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Dins el ric teixit d’empreses existent a Catalunya tro-
bem una gran diversitat de formats, que inclou des de 
les microempreses, les pimes o els autònoms, fins a un 
ampli teixit d’economia social i cooperativa. Aquest tei-
xit, amb les seves especificitats, han constituït des de fa 
temps un dels principals potencials generadors d’ocupa-
ció i riquesa al nostre país.

Avui més que mai, les possibilitats de sortir reforçats 
de la crisi, en la que encara ens veiem immersos, de-
pèn, entre altres qüestions, de les nostres possibilitats 
d’oferir condicions d’entorn que facin possible a pimes 
i autònoms el manteniment de la seva activitat i l’aposta 
per nous sectors innovadors i creatius, donant suport a 
la creació d’empreses, incentivant l’esperit emprenedor, 
millorant les condicions laborals dels autònoms i afavo-
rint l’activitat de l’economia social i cooperativa.

En l’àmbit d’economia social i autoocupació s’han im-
pulsat canvis molt significatius, en els últims anys com la 
millora de la regulació jurídica dels autònoms, o les no-
ves línies de suport a l’economia cooperativa i a l’empre-
nedoria. La crisi econòmica demana amb més insistèn-
cia que mai la continuïtat d’aquestes polítiques de suport 
a autònoms, pimes i emprenedors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a posar en marxa les ajudes directes a l’Inici de 
l’Activitat previstes per la Conferència Intersectorial del 
Ministeri de Treball i Immigració, provinents del Fons 
Social Europeu.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jaume Collboni i Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat GP SOC

Proposta de resolució sobre la creació del 
Consell Català del Treball Autònom
Tram. 250-00314/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 9047 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni i Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.
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Exposició de motius

Dins el ric teixit d’empreses existent a Catalunya tro-
bem una gran diversitat de formats, que inclou des de 
les microempreses, les pimes o els autònoms, fins a un 
ampli teixit d’economia social i cooperativa. Aquest tei-
xit, amb les seves especificitats, han constituït des de fa 
temps un dels principals potencials generadors d’ocupa-
ció i riquesa al nostre país.

Avui més que mai, les possibilitats de sortir reforçats 
de la crisi, en la que encara ens veiem immersos, de-
pèn, entre altres qüestions, de les nostres possibilitats 
d’oferir condicions d’entorn que facin possible a pimes 
i autònoms el manteniment de la seva activitat i l’aposta 
per nous sectors innovadors i creatius, donant suport a 
la creació d’empreses, incentivant l’esperit emprenedor, 
millorant les condicions laborals dels autònoms i afavo-
rint l’activitat de l’economia social i cooperativa.

En l’àmbit d’economia social i autoocupació s’han im-
pulsat canvis molt significatius, en els últims anys com la 
millora de la regulació jurídica dels autònoms, o les no-
ves línies de suport a l’economia cooperativa i a l’empre-
nedoria. La crisi econòmica demana amb més insistèn-
cia que mai la continuïtat d’aquestes polítiques de suport 
a autònoms, pimes i emprenedors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a crear el Consell Català del Treball Autònom, 
abans de finalitzar l’actual període de sessions.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jaume Collboni i Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la continuïtat de l’empresa Cacaolat-Letona
Tram. 250-00315/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9065 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

La suspensió de pagaments de Nueva Rumasa ha posat 
en perill la continuïtat d’una important empresa catala-

na, solvent i amb beneficis com és Cacaolat-Letona, que 
pertany al grup Clesa del Holding Nueva Rumasa.

Cacaolat és un producte lacti de gran tradició en el mer-
cat agroalimentari català des que, el 1933 es va crear. 
Actualment consta de dues plantes a una a Parets del Va-
llès i una altra a Barcelona amb una plantilla d’uns 400 
treballadors i treballadores.

Aquesta empresa no ha tingut problemes de dèficit ni 
productius ni econòmics, en tot cas el problema ha estat 
en la mala gestió empresarial del Holding de la Família 
Ruíz Mateos.

La majoria dels treballadors no cobren la seva nòmina 
des del mes de febrer, situació que afecta a més de 400 
famílies amb un futur incert.

En aquests moments l’empresa està en concurs de credi-
tors, esperant la tramitació del jutjat mercantil, cosa que 
impedeix la seva descapitalització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar les 
gestions necessàries per garantir la continuïtat de l’em-
presa Cacaolat-Letona, la seva producció i el manteni-
ment dels llocs de treball.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat i 
l’estabilitat de les operacions comercials a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00316/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López Agui-
lar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Josep Llo-
bet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La marxa precipitada de la companyia aèria Ryanair de 
l’aeroport d’Alguaire que es suma a la marxa de les com-
panyies Vueling i Pyrenair ja anunciada anteriorment 
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bada i sortida de passatgers de països no inclosos en els 
acords d’Schengen.

3. Mantenir i incrementar la política de foment dels vols 
comercials de passatgers des de l’aeroport de Lleida-Al-
guire, procurant no intervenir ni contribuir a distorsio-
nar la competència entre operadors.

4. Procurar l’arribada i instal·lació d’altres activitats, com 
l’ensenyament i les activitats empresarials i esportives en 
l’aeroport de Lleida-Alguaire.

Palau del Parlament, 28 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada; Marisa Xandri Pujol, 
diputada; Josep Llobet Navarro, diputat

Proposta de resolució sobre la prolongació 
del desdoblament de la carretera N-340 en-
tre Tarragona i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00317/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 9074 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat, 
Josep Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

La carretera nacional 340 a Altafulla (Tarragonès) és un 
dels trams més perillosos de la xarxa viària catalana. En 
aquest punt finalitza el tram desdoblat de l’A7 i es con-
verteix en calçada de via única de doble circulació.

Per aquest punt passen cada dia uns 15.000 vehicles dels 
quals més de 3.000 son vehicles de gran tonatge. Malau-
radament, no són infreqüents els accidents, degut en part 
a la falta d’una senyalització adequada que eviti la deso-
rientació dels conductors. Recentment, en aquest punt va 
haver un accident mortal on van morir dues dones, una 
nena i un bebè.

Aquest tram dona continuïtat al segon cinturó de Tar-
ragona. L’estudi informatiu del perllongament del se-
gon cinturó de Tarragona hauria d’haver estat finalitzat 
l’agost de 2009, però encara no s’ha aprovat.

El desdoblament d’aquesta via és una de les obres prio-
ritàries previstes en el Conveni de carreteres signat entre 
la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento el 
27 d’octubre de 2005.

posa de manifest que la lluita comercial entre els interes-
sos d’algunes companyies aèries amb la Generalitat i la 
companyia en la qual aquesta participa està perjudicant 
greument l’activitat dels aeroports de Lleida, Girona i 
Reus.

L’aeroport d’Alguaire, des de la seva inauguració ha 
anant patint sobresalts per la absoluta manca de planifi-
cació de la Generalitat i l’absència d’un pla de negoci que 
marqui una estratègia. Com a resultat d’aquest absència 
d’estratègia, cap empresa es va interessar per adjudi-
car-se la seva gestió.

Tot i que l’administració, des del seu inici, ha fet esforços 
subvencionant l’activitat de diverses companyies aèries i 
que per la temporada d’aquest estiu hi ha un acord amb 
la companyia Air Nostrum per operar diversos vols a les 
Illes Balears, l’objectiu final ha de ser que l’aeroport tin-
gui una activitat que li garanteixi la seva viabilitat co-
mercial.

Fins el moment, des de l’aeroport només s’han operat 
vols de passatgers. Però el sector de la càrrega aèria pot 
tenir gran potencial. Com a exemple, l’aeroport de Sara-
gossa, a menys de dues hores per carretera de l’aeroport 
d’Alguaire, ha passat en menys de cinc anys de transpor-
tar 3,8 milions de quilos de càrrega a transportar 36,8 
milions de quilos. Moltes d’aquestes mercaderies tenen 
origen o destí a Catalunya.

També l’absència d’un Punt d’Inspecció Fronterer (PIF) 
que permeti la inspecció de les mercaderies que arriben 
o surten de l’aeroport a l’estranger, especialment de les 
zones no incloses en l’acord Schengen, dificulta el des-
envolupament del sector de la càrrega aèria, més tenint 
en compte l’importància que el sector agroalimentari té 
a les comarques de Ponent. L’acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana en la seva mesura 39 
establia la necessitat d’impulsar la càrrega aèria, poten-
ciant l’ús dels aeroports en la mobilitat de mercaderies 
vinculada a l’activitat econòmica més propera, impul-
sant així la cerca de nous mercats per a l’activitat local.

El mateix problema es repeteix per als passatgers que no 
provenen de la zona Schengen, que son importants nous 
emissors de turistes cap a Catalunya, com Rússia.

Altres activitats que es poden desenvolupar en l’aero-
port, son tant l’activitat d’ensenyament com els vols cor-
poratius.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Definir un pla estratègic de negoci de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, d’acord amb les institucions i agents 
socials més significatius del territori, que garanteixi la 
continuïtat i estabilitat de les operacions comercials.

2. Reclamar al Govern de l’Estat, l’establiment d’un Punt 
d’Inspecció Fronterera (PIF) que permeti l’arribada i 
sortida de mercaderies, especialment les alimentàries, 
des de l’aeroport de Lleida-Alguaire, així com la arri-
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Cambrils es troba en pèssimes condicions. L’entrada a 
l’estació de Renfe des del carrers Sant Jaume en el barri 
de la Llosa no està asfaltat, ple de pedres i irregularitats, 
i caminar o fins i tot anar amb cotxes de nadons és a 
vegades una tasca complicada.

I és que creuar del barri de la Llosa al barri de la Pare-
llada per l’estació compte amb poques mesures de se-
guretat. El camí que transcorre paral·lelament a la via 
fèrria, sense cap tipus de protecció, ja sigui una balla 
o qualsevol altre element de protecció. Des de l’Ajunta-
ment de Cambrils en diverses ocasions s’ha demanat a 
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) 
la millora de la seguretat de la via i dels carrers pròxims 
i del propi pas a nivell. Però de moment no han actuat en 
aquest sentit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar al Ministeri de Foment i a l’Adminis-
trador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) l’adopció 
de majors mesures de seguretat al pas a nivell existent a 
l’estació de Cambrils (Baix Camp), així com separació 
de les vies dels carrers pròxims per protegir als vianants.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat; Juan Bertomeu Bertomeu, 
diputat; Alícia Alegret i Martí, diputada

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres previstes als equipaments cívics 
de la xarxa de la Generalitat
Tram. 250-00319/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre els equipaments 
cívics de la xarxa de la Generalitat de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

Una part del equipaments cívics de la xarxa de la Ge-
neralitat de Catalunya amb els anys han acumulat greus 
mancances, sobretot per l’antiguitat del propi edifici i 
l’ús intensiu que s’hi fa per part de les persones usuàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reclamar al Govern de l’Estat: 

1. La prolongació del desdoblament de l’N340 entre 
Tarragona i Altafulla (Tarragonès), com a continuïtat 
del segon cinturó de Tarragona així com del tram Alta-
fulla– Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), considerat 
prioritari en el conveni de carreteres signat entre el Mi-
nisteri de Foment i el Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques del 27 d’octubre de 2005.

2. La millora de la senyalització de la carretera N340 
en el límit entre els municipis de Tarragona i Altafulla 
(Tarragonès)

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada; Rafael Luna 
Vivas, diputat; Josep Llobet Navarro, diputat

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de seguretat al pas a nivell de l’es-
tació de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 250-00318/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9075 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, diputat, Alícia 
Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

El Centre d’Educació Infantil i Primària La Bòbila de 
Cambrils (Baix Camp) des de fa tres anys està ubicat de 
forma provisional en el barri de la Llosa d’aquesta loca-
litat. Molts dels alumnes que estudien en aquest centre 
resideixen en un altre barri pròxim, concretament el bar-
ri de la Parellada.

Actualment, el camí més pròxim entre el barri de la Pa-
rellada i el CEIP La Bòbila és el que passa per l’estació 
de tren de Cambrils, pel que els alumnes han de creuar 
les vies pel pas a nivell habilitat a l’estació. Aquest és el 
camí més curt i per tant el més utilitzat pels alumnes i 
les seves famílies.

Tot i que el pas a nivell està degudament senyalitzat ade-
quadament, des de fa alguns anys l’accés a l’estació de 
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fiten les festes i diades organitzades pel propi casal per 
fer la seva campanya política particular amb les entitats, 
i usuaris i usuàries dels casals.

El govern ha canviat el criteri, i s’ha fet arribar a les di-
reccions dels equipaments una nova instrucció que desfà 
aquesta voluntat compartida amb la majoria dels equipa-
ments de la gent gran de Catalunya.

En reproduïm una part textualment: «les instruccions 
respecte el tractament de cessions d’espai per actes de 
naturalesa política donades per la Direcció en data 14 
d’octubre de 2010 queden sense efecte. A partir d’ara, 
per a qualsevol sol·licitud d’espai de naturalesa política, 
poseu-vos en contacte amb el nostre referent que us do-
narà les indicacions adients»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a la retirada d’aquesta instrucció, i no deixar aquesta 
decisió davant de qualsevol petició o demanda a criteri 
exclusiu de la Direcció General.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa de l’oferta formativa del centre edu-
catiu de l’Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Am-
posta (Montsià) per al curs 2012-2013
Tram. 250-00321/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9224 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El 4 d’octubre de 2010 es va signar un protocol d’inten-
cions entre l’Institut Nacional d’Educació Física de Ca-
talunya (INEFC) i els ajuntament d’Amposta i Cambrils 
per la implantació d’un centre docent de l’INEFC.

Aquest protocol contemplava que a l’INEFC li corres-
ponia la creació del centre, la posta en marxa dels estu-
dis i la gestió acadèmica de la totalitat dels estudis i als 

Des de l’any 2009 s’han estat fent estudis individuals per 
explorar les possibilitats d’arranjament dels que estan en 
més mal estat, en conjunt un total de 32 edificis, dels 
quals ja existeix auditoria tècnica redactada i feta per 
GISA en 8 d’ells, i encarregada per a 7 més.

Les auditories finalitzades i lliurades al Departament de 
Benestar i Família són: 

– CGG Santa Coloma de Gramanet-Albert Francàs

– CGG de Sant Joan de Vilatorta

– CGG Olesa de Montserrat

– Casa del Mar del Port de Iña Selva

– CGG Terrassa-Sant Llorenç

– CGG Sabadell Centre

– CGG Rubí

– CGG Terrassa Centre

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a presentar de manera immediata un calendari amb 
la programació de les obres previstes d’aquests 8 equipa-
ments cívics de la xarxa de la Generalitat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les activitats de 
naturalesa política als casals de la gent gran
Tram. 250-00320/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i 
Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’activitat 
dels casals de la gent gran, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Durant els darrers anys ha estat voluntat expressa per 
part del Govern de la Generalitat treballar per la prò-
pia autonomia dels casals de la gent gran de Catalunya, i 
prendre mesures i actuacions que fessin possible la des-
politització de l’activitat dins d’aquests casals, és a dir, 
evitar activitats sol·licitades per partits polítics que apro-
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

1. Dotar d’un pediatre més a l’Àrea bàsica de salut Mata-
ró 6, en el termini màxim de tres mesos.

2. Garantir l’assistència de servei de pediatria durant to-
tes les tardes.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 9226 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Aragonès i Garcia, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre l’Hospital de Mataró, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La política d’ajust de la despesa anunciada pel Govern de 
la Generalitat té com a conseqüència la reducció dels re-
cursos destinats al sistema públic de salut, amb l’objectiu 
de retallar-los aproximadament per un volum de 1.000 
milions d’euros.

En el cas de l’Hospital de Mataró, concretament, aques-
tes retallades poden comportar el tancament d’una unitat 
de l’hospital, que representa 42 llits menys, i de 3 dels 
13 llits de les Unitats de Cures Intensives. A més a més, 
cal afegir la supressió d’activitat quirúrgica a les tardes 
i la disminució en un 10% de les consultes externes i la 
rebaixa d’un 10% en farmàcia hospitalària.

Aquestes decisions comportaran un augment del perío-
de d’espera per a les intervencions quirúrgiques, la de-
rivació de pacients cap a altres hospitals i cap a centres 
privats i una prestació de serveis molt inferior a la que es 
considera indispensable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

ajuntament d’Amposta i Cambrils posar a disposició de 
l’INEFC els edificis d’aulari, recerca i instal·lacions es-
portives necessàries per aquest tipus de formació.

En aquests moments els ajuntament d’Amposta i de Cam-
brils tenen els terrenys, els projectes i el finançament, sense 
que l’INEFC hagi concretat la posada en marxa del centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a complir el seu compromís de posar en marxa 
l’oferta formativa a partir del curs 2012-2013 del nou 
centre educatiu de l’INEFC a Cambrils i Amposta 

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Dolors Camats Luis  Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada 
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la dotació i el fun-
cionament del servei de pediatria de l’ABS Ma-
taró 6
Tram. 250-00322/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9225 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Mataró 6, situada al 
barri de Cerdanyola (Mataró), barri amb un alt nivell de 
població infantil, no disposa de servei de pediatria a les 
tardes. Aquesta manca de cobertura del servei ha generat 
les queixes reiterades dels veïns per les dificultats que 
suposo no poder conciliar amb horari laboral de les fa-
mílies. A més a més, les mancances en els serveis d’aten-
ció primària han suposat un increment de la utilització 
dels serveis d’urgència l’hospital de forma inadequada 
encarint també els costos de l’assistència sanitària i re-
duint-ne la qualitat per les dificultats i incomoditats que 
comporta.

L’ajust pressupostari que està duent a terme el Govern no 
pot significar la pèrdua de qualitat en l’assistència pri-
mària i empitjorar les condicions sanitàries de la pobla-
ció infantil.
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2. Dotar al CAP Centre de Montcada i Reixac dels ser-
veis de pediatria

3. Dotar de pediatre al servei d’urgències a la població 
de Montcada i Reixac

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu Diputada 
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
del centre d’urgències d’atenció primària de 
Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00325/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9332 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre el CUAP de Pineda de 
Mar (Maresme), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El municipi de Pineda de Mar (Maresme) ha experimen-
tat, de manera similar a d’altres de la zona, un creixe-
ment demogràfic molt intens en els darrers anys. L’any 
2001 la població era de 20.871 habitants, i ha crescut 
fins arribar als 25.893 el 2010, fet que ha comportat un 
fort impacte sobre els serveis públics del municipi. Un 
d’aquest, el de la salut, compta amb equipaments cons-
truïts fa molt de temps i que no poden donar l’abast a les 
noves necessitats. Alhora, l’Hospital Sant Jaume de Ca-
lella i l’Alt Maresme, centre hospitalari de referència, ha 
vist també augmentada la seva activitat, amb dificultats 
per poder donar un servei satisfactori i adequat als seus 
pacients.

Per aquestes raons, el Departament de Salut va anunciar, 
al llarg de l’any 2009, la construcció d’un nou hospital 
a Calella i d’un centre d’urgències d’atenció primària 
(CUAP) a Pineda. Un centre d’urgències d’atenció pri-
mària (CUAP) és un servei que dóna suport als CAP en 
l’atenció de la demanda immediata i que, alhora, ofereix 
un alt grau de resolució de les demandes als problemes 
aguts. Cobreixen les necessitats sanitàries ambulatòries 
i domiciliàries de la població assignada fora de l’horari 
habitual dels CAP i també permeten descongestionar els 
serveis d’urgències dels hospitals.

A la tardor del 2009 el Departament de Salut va con-
firmar la construcció, entre d’altres equipaments, del 
CUAP de Pineda de Mar. A data d’avui, encara no s’han 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

– Mantenir els recursos destinats a l’Hospital de Mataró 
per a l’atenció sanitària, hospitalització, farmàcia i qual-
sevol altre tipus d’actuació en l’àmbit de la salut.

– Mantenir el nombre d’unitats d’hospitalització i de llits 
disponibles.

– Mantenir el nombre de llits de la Unitat de Cures Intensives.

– Mantenir les consultes per a pacients amb patologies 
específiques, especialment les oncològiques.

– Mantenir els serveis de proves mèdiques complemen-
tàries existents a 31 de desembre de 2010.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonés i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la dotació del 
servei de pediatria i de ginecologia als cen-
tres d’atenció primària Les Indianes i Centre, 
de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 250-00324/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9297 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El municipi de Montcada i Reixac disposa de 2 centres 
d’atenció primària (Les Indianes i Centre), només té ser-
vei de pediatria el CAP les Indianes i no disposa de pedi-
atre d’urgència. Cap dels dos centres disposa de ginecò-
legs i el serveix l’ofereixen llevadores. Aquesta situació 
representa una atenció clarament insuficient de les ne-
cessitats sanitàries de les dones i els nens de Montcada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a procedir a dotar dels serveis de ginecologia a la 
població de Montcada i Reixac.
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El 6 de maig de 2010 GISA adjudica el projecte i posteri-
or execució de l’obra de la construcció de la nova escola 
d’educació infantil i primària a Cervelló, amb un pressu-
post de 3.019.884,99 euros més IVA i un termini d’exe-
cució d’11 mesos a l’empresa FCC Construcción SA.

Al setembre del 2010, davant la impossibilitat d’ocupar 
més terrenys, i amb el compromís per part del Depar-
tament d’Educació que serà el darrer curs en aquestes 
circumstàncies, s’amplien dos dels mòduls ja existents 
a l’equipament i es suprimeix l’espai de psicomotricitat, 
per tal de poder acollir les noves aules necessàries. En 
aquest moment l’escola està formada per 8 grups de cur-
sos (de P: 3 a 2n de primària) i un total de 183 alumnes.

El 22 de novembre de 2010 s’adjudiquen els serveis per a 
la direcció d’execució de les obres i el 24 de desembre 
de 2010 el contracte de serveis per a l’assistència tècnica de 
coordinació de seguretat i salut.

El gener d’enguany sembla que comencen les obres, però 
finalment s’aturen.

El 2 de març de 2011 la directora del Serveis Territorials 
del Baix Llobregat presenta el projecte de l’Escola Nova 
a la comunitat educativa del municipi i confirma que el 
Projecte està aprovat i l’obra està adjudicada. Afegeix 
que només queda pendent per iniciar les obres la signa-
tura del conseller d’Economia i Coneixement.

L’Escola Nova de Cervelló es troba en una situació crí-
tica. Al setembre d’aquest any 2011 seran necessàries 
més aules, i els terrenys municipals on actualment estan 
ubicats els mòduls –que són una zona verda– estan total-
ment ocupats i sense possibilitat d’ampliació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a enllestir d’immediat els tràmits administratius 
pendents i iniciar la construcció de la nova escola de 
Cervelló per tal que estigui a punt a l’inici del proper 
curs escolar.

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

iniciat les obres de construcció, malgrat que es compta 
amb un terreny adequat ofert per l’Ajuntament.

Els anuncis de retallades en els serveis i la inversió sa-
nitàries per part del Govern de la Generalitat ha gene-
rat una forta preocupació al municipi, ja que el centre 
d’urgències d’atenció primària és un servei necessari per 
un municipi que ha incrementat la seva població de for-
ma significativa en els darrers anys, i on els sectors més 
demandants de serveis de salut (infants i gent gran) ha 
crescut de manera important.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar amb els tràmits perquè s’iniciï amb 
la màxima celeritat la construcció i posada en funciona-
ment del centre d’urgències d’atenció primària (CUAP) 
de Pineda de Mar (Maresme).

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonés i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00326/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 9333 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre el CEIP de Cervelló, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El 15 de setembre de 2007 es va posar en marxa el nou 
CEIP de Cervelló en mòduls prefabricats en un espai 
verd municipal, el Parc de la Timba, a l’espera que es 
construís l’equipament definitiu per a 225 alumnes d’in-
fantil i primària a la zona de l’Eixample del municipi (C/
Santa Anna –Font de Flàvia).

El 30 de juny de 2009 el Govern aprova la construcció 
del nou centre d’una línia d’infantil i primària amb un 
pressupost de 3.946.307euros.

En els mòduls hi ha problemes d’espais per a l’aula de 
psicomotricitat, el menjador, per a les activitats extraes-
colars i per a l’activitat esportiva, i no disposa de biblio-
teca ni d’espai suficient per a emmagatzematge.
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tit, també cal tenir en compte la importància de la indús-
tria del sector farmacèutic a casa nostra i el gran nombre 
de llocs de treball d’alt valor afegit que genera.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a promoure davant el Govern de l’Estat: 

a. La modificació de la legislació farmacèutica amb l’ob-
jectiu d’elaborar un nou catàleg farmacèutic que inclogui 
i prioritzi els medicaments genèrics de menor preu.

b. La participació de les comunitats autònomes en les deci-
sions relatives a la definició del contingut de la prestació far-
macèutica, el seu finançament i la fixació de preus, a través 
del Consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a què prioritzi la prescripció de medicaments 
genèrics en el sistema públic de salut i informi a la Co-
missió de Salut del seguiment i del grau de compliment 
d’aquesta proposta.

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’assumpció 
de la protecció dels drets humans al Sàhara 
Occidental per part de la Missió de les Na-
cions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental
Tram. 250-00328/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 9385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu i Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

En els darrers mesos s’estan estenent al Magreb les protes-
tes i les demandes de democràcia. Aquests dies està sent 
notícia la situació de Líbia, ja que allà s’hi estan produint 
els esdeveniments més greus. Però les mobilitzacions en 
favor de la democràcia estan tenint lloc a molts països del 
Magreb –es van iniciar al Sàhara Occidental, però també 
els ciutadans de Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i Egipte 
han sortit al carrer plantejant exigències en favor de la de-

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la legislació farmacèutica per a prioritzar 
la prescripció de medicaments genèrics
Tram. 250-00327/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 9344 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les finances de la Generalitat de Catalunya necessiten 
adaptar-se a les necessitats actuals i futures en atenció a 
l’enorme dèficit acumulat en els darrers anys fruit de les 
despesa desmesurada. L’administració catalana, com a 
responsable de la sanitat a Catalunya té l’obligació d’as-
segurar la sostenibilitat i la qualitat del sistema sanitari 
públic, i amb aquest objectiu s’ha de prendre mesures 
urgents. La principal i més urgent actuació és reduir la 
despesa en la prestació farmacèutica.

En el darrer any a Catalunya, la despesa farmacèutica va 
ser de 1.835 milions d’euros, molt per sobre de l’import 
pressupostat. La implantació d’un catàleg prioritzat de pro-
ductes farmacèutics és una de les mesures que es conside-
ren que poden ajudar a racionalitzar la despesa en aquest 
concepte. Un catàleg que té com a objectiu últim el finan-
çament selectiu de medicaments i productes sanitaris dins 
del nomenclàtor oficial de productes farmacèutics elaborat 
pel ministeri responsable de les polítiques de salut.

L’establiment d’un nou catàleg seleccionaria alguns 
medicaments que mantenint el mateix principi actiu, 
la mateixa dosi, la mateixa presentació i igual número 
d’unitats, i el que és més important, la mateixa eficàcia, 
seguretat i qualitat, però que el criteri per la incorpora-
ció en aquest nou catàleg ha de ser el menor preu.

D’aquesta forma, el catàleg assegurar el mateix nivell de 
prestació farmacèutica, però introduiria una notable reduc-
ció de la despesa que la dispensació de fàrmacs genera a 
les comunitats autònomes. Alguna comunitat autònoma ha 
aprovat un catàleg propi, el que en pocs mesos ha fet reduir 
la seva factura farmacèutica en més d’un 30%. Però el que 
cal, és que el Govern de l’Estat, juntament amb totes les 
comunitats autònomes, aprovi un nou catàleg que introdu-
eixi els criteris anteriors a l’hora de seleccionar els medica-
ments, amb el que s’està assegurant que a qualsevol punt del 
Sistema Nacional de Salut existeixen les mateixes prestaci-
ons, mantenint la igualtat de tots els ciutadans, tot garantint 
la viabilitat del sistema sanitari públic sense necessitat d’in-
troduir altres tipus de mesures com el copagament.

Cal tenir present, que la indústria farmacèutica ja ha sofert 
importants retallades amb les mesures de contenció de la 
despesa aprovades recentment pel Govern. En aquest sen-
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9969).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.04.2011 a l’11.04.2011).

Finiment del termini: 12.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9970).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.04.2011 a l’11.04.2011).

Finiment del termini: 12.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació dels apartats u i dos de l’article 
91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, 
de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 270-00003/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 9608).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 08.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

mocràcia. En tots aquests països, les autoritats han matat 
a persones que protestaven pacíficament; i evidentment 
també han ferit, detingut o empresonat a d’altres. Arran 
de les protestes de Líbia, a començaments de març els 
Governs de França i el Regne Unit varen posicionar-se a 
favor de l’oposició Líbia, amb el propòsit d’impulsar la de-
mocràcia, i van fer esforços públics per empènyer la Unió 
Europea cap a aquesta postura. En aquest sentit, el Govern 
espanyol hauria de prendre una posició clara de defensa de 
les institucions i dels drets humans, treballant en aquesta 
línia al si de la Unió Europea, assumint el lideratge que 
li correspon en el conflicte del Sàhara Occidental i recla-
mant que l’esmentat conflicte s’ha de solucionar mitjan-
çant l’exercici del dret d’autodeterminació materialitzat en 
un referèndum que ofereixi al poble del Sàhara Occidental 
totes les possibilitat, inclosa la independència. Per arribar 
a aquesta solució es va crear fa dues dècades la Missió de 
les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occi-
dental (MINURSO). El mandat d’aquesta missió s’ha anat 
prorrogant, ja que degut als obstacles posats pel Marroc 
no ha pogut complir l’objectiu establert per l’ONU, i el 
proper mes d’abril s’haurà de decidir novament si es pror-
roga o no el mandat de MINURSO, i en cas de prorro-
gar-se, en quines condicions i amb quines competències.

Tenint en compte les mobilitzacions ciutadanes que 
s’estan produint al Magreb, la repressió amb què estan 
responent les autoritats, i més en concret, que el Marroc 
no respecta els drets humans, ni tan sols al Sàhara Oc-
cidental que manté ocupat, i considerant també que és 
just que MINURSO tingui també funcions de protecció 
dels drets humans, hem de treballar en aquest sentit tots 
els que volem una solució pacífica i justa per al Sàhara 
Occidental.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que 
aquest: 

1) Manifesti la seva postura favorable i el seu compromís 
per a que la Missió De les Nacions Unides per al Refe-
rèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) assumeixi 
la protecció dels drets humans en els territoris del Sàha-
ra Occidental.

2) Lideri els treballs en favor que MINURSO assumeixi 
la protecció dels drets humans, i que animi públicament 
a tots els estats de la Unió Europea a adoptar una postura 
favorable per a que MINURSO assumeixi la protecció 
dels drets humans.

Palau del Parlament, 30 de març de 2011

Dolors Camats Luis  Joan Boada Masoliver
Portaveu Diputat
GP d’ICV-EUiA GP d’ICV-EUiA
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Finalmente, la justificación de esta modificación viene 
además determinada por la necesidad de legislar para 
evitar que surjan problemas y especialmente para pre-
venir conflictos a largo plazo. Por tanto, es necesaria 
una regulación del uso del velo integral como medida 
imprescindible que sirva esencialmente tanto para ga-
rantizar el mejor marco de convivencia como para no re-
troceder en los derechos consagrados por la Constitución 
española relativos a la seguridad, la libertad y el respeto.

Proposición de ley de modificación de la Ley 
Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa

Artículo único. Adición de un nuevo párrafo 
al apartado primero del artículo tercero.

«Artículo Tercero. Uno. […] Con el fin de salvaguardar 
tanto la seguridad pública como el derecho fundamental 
al libre desarrollo de la personalidad individual, queda 
específicamente prohibido, en la vía pública y edificios y 
equipamientos públicos, el uso de atuendos o accesorios 
en la vestimenta que oculten completamente el rostro y 
que por tanto impidan la identificación del individuo y 
limiten su comunicación visual».

Palau del Parlament, 31 de marzo de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el 
finançament dels ens locals
Tram. 300-00034/09

Presentació
Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9953 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 13 i 14 d’abril de 2011 d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a la liqui-
ditat i el finançament dels ens locals

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

Marc Sanglas i Alcantarilla
Diputat del GP d’ERC

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9971).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.04.2011 a l’11.04.2011).

Finiment del termini: 12.04.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.04.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 
de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 9298 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa de Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario 
Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 100.b del Reglamento de la Cámara, presenta la sigui-
ente propuesta para presentar en la Mesa del Congreso de 
los diputados la Proposición de ley de modificación de la 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.

Memoria justificativa y exposición de motivos

El multiculturalismo forma parte de los nuevos modelos 
sociales emergentes en Europa y la consecuencia es una 
mayor sensibilización hacia la tolerancia de la diversi-
dad, la igual dignidad y la equiparación de derechos para 
todas las personas que pertenecen a los diferentes gru-
pos incluidos en un mismo Estado.

Esta situación debe encauzarse de modo claro e inequí-
voco de modo que la diversidad cultural no se desarrolle 
en detrimento de los valores y principios que promueven 
los derechos humanos, los valores de libertad e igualdad 
entre géneros y la igualdad ante la ley y la tolerancia que 
caracterizan el funcionamiento de un estado democráti-
co de derecho.

En este sentido, el uso del velo integral por parte de al-
gunas mujeres, ya sea por motivos culturales o por mo-
tivos religiosos, supone que esas mujeres, tanto en la vía 
pública como en edificios y equipamientos públicos, se 
muestran con el rostro completamente oculto, lo que pu-
ede impedir tanto la identificación –y consecuentemente 
la salvaguarda de la seguridad pública–, como la comu-
nicación visual y por tanto el ejercicio del libre desarro-
llo de la personalidad.
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Interpel·lació al Govern sobre la retallada 
pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 300-00037/09

Presentació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10034 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 13 i 14 d’abril d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat pel que fa a les retallades pressupostàries 
en l’àmbit de la salut?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Eva Garcia Rodríguez

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les polí-
tiques d’ocupació
Tram. 300-00038/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10037 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 d’abril de 
2011 d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
situació d’atur i les polítiques d’ocupació?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política sa-
nitària
Tram. 300-00035/09

Presentació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 10016 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 d’abril de 
2011 d’enguany.

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern en ma-
tèria de política sanitària?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i 
de suport a emprenedors i a autònoms
Tram. 300-00036/09

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 10033 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, Diputada del Grup Parlamenta-
ri 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 13 i 14 d’abril d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat pel que fa a les mesures d’estímul econò-
mic, creació d’ocupació i suport als emprenedors i treba-
lladors autònoms?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Santiago Rodríguez Serra
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4. INFORMACIÓ

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00001/09

Designació de membres
Reg. 8993, 9308, 9362 i 9445/ Coneixement: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, 
comunica que el representant del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Intergrup per 
la Pau i la Llibertat al Sàhara (NT 395-00006/09), és el 
diputat Pere Aragonès i Garcia.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Alfons López Tena i Albert Rivera Díaz, portaveus dels 
subgrups del Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 22 bis del Reglament de la Cambra, comuniquen 
als membres de la Mesa del Parlament que han arribat a 
un acord en allò que fa referència a la pertinença a l’in-
tergrups següent:

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
Portaveu: Antoni Strubell

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Alfons López Tena Albert Rivera Díaz
Portaveu de SI Portaveu de C’s

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup per la Pau i la 
Llibertat al Sàhara és la diputada Hortènsia Grau Juan.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis
portaveu

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’ae-
roport de Lleida-Alguaire
Tram. 300-00039/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 10038 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 d’abril de 
2011 d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el 
futur de l’aeroport de Lleida - Alguaire?

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la prostitució
Tram. 300-00040/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 10040 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.04.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 138 del Reglamento de la Cámara, presenta 
la siguiente interpelación para que sea substanciada en la 
próxima sesión del Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Cuál es la posición del Govern de la Generalitat so-
bre la situación actual del ejercicio de la prostitución en 
Cataluña?

Palau del Parlament, 8 de abril de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s
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del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup de Pobla-
ció, Desenvolupament i Salut Reproductiva és la dipu-
tada Núria Segú Ferré.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Alfons López Tena i Albert Rivera Díaz, portaveus dels 
subgrups del Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 22 bis del Reglament de la Cambra, comuniquen 
als membres de la Mesa del Parlament que han arribat a 
un acord en allò que fa referència a la pertinença a l’in-
tergrup següent:

Intergrup de Població, Desenvolupament i salut Repro-
ductiva
Portaveu: Carmen de Rivera

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Alfons López Tena Albert Rivera Díaz
Portaveu de SI Portaveu de C’s

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis portaveu del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 62 del Reglament del 
Parlament, comunica que la representant del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa a l’Intergrup de Població, Desenvolupament i 
Salut Reproductiva és la diputada Laia Ortíz Castellví.

Palau del Parlament, 

Dolors Camats Luis
Portaveu

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09

Designació de membres
Reg. 9049, 9308 i 9444 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, 
comunica que la representant del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Intergrup del 
Poble Gitano (N. T. 395-00009/09) és la diputada Anna 
Simó i Castelló.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/09

Designació de membres
Reg. 9048 i 9294 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el representant del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta (N. T. 395-00007/09) és el diputat Marc Sanglas i 
Alcantarilla.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que el representant 
del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup de Suport 
a la Bicicleta és el diputat Xavier Sabaté Ibarz.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Composició de l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00003/09

Designació de membres
Reg. 8994, 9308, 9293 i 9296 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 62 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la representant del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Intergrup de Població, Des-
envolupament i Salut Reproductiva (N. T. 395-00008/09) 
és la diputada Carme Capdevila i Palau.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant 
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Control del compliment de la Moció 8/IX, 
sobre la política energètica
Tram. 390-00008/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011

Control del compliment de la Moció 9/IX, 
sobre la política industrial
Tram. 390-00009/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011

Control del compliment de la Moció 10/IX, 
sobre les mesures previstes pel Departa-
ment de Salut per a adaptar-se al Pla de ree-
quilibri econòmic i financer de la Generalitat 
per al 2011
Tram. 390-00010/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011

Control del compliment de la Moció 11/IX, 
sobre el desplegament de l’article 122 de 
l’Estatut
Tram. 390-00011/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Alfons López Tena i Albert Rivera Díaz, portaveus dels 
subgrups del Grup Mixt, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 22 bis del Reglament de la Cambra, comuniquen 
als membres de la Mesa del Parlament que han arribat a 
un acord en allò que fa referència a la pertinença a l’in-
tergrup següent:

Intergrup del Poble Gitano
Portaveu: Jordi Cañas

Palau del Parlament, 31 de març de 2011

Alfons López Tena Albert Rivera Díaz
Portaveu de SI Portaveu de C’s

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup del Poble Gi-
tano és la diputada Mercè Civit Illa.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis
portaveu

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 7/IX, so-
bre el futur de l’aeroport de Girona
Tram. 390-00007/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.04.2011
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
les polítiques d’innovació i transferència a 
l’activitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00022/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 4, 
del 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la vice-
presidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre les 
retallades a la funció pública en matèria de 
personal
Tram. 354-00028/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 5, del 
07.04.2011 (DSPC-C 52).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre les polítiques de cohesió social i de 
lluita contra la pobresa
Tram. 354-00029/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, del 05.04.2011 (DSPC-C 50).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la situació del servei de rodalia operat per 
Renfe i sobre les mesures adoptades per a 
garantir-ne el funcionament
Tram. 354-00008/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 3, 
del 06.04.2011 (DSPC-C 51).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
modificació del Pla de millora de la qualitat 
de l’aire
Tram. 354-00014/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 06.04.2011 (DSPC-C 51).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Empresa i Ocupació sobre les 
polítiques d’innovació i transferència a l’ac-
tivitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00021/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 4, 
del 07.04.2011 (DSPC-C 54).
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Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern davant la Unió Europea davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro-
pea perquè informi sobre el seu programa 
d’actuació
Tram. 356-00015/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 07.04.2011 
(DSPC-C 56).

Sol·licitud de compareixença de Iago de Ba-
lanzó i Solà, president de l’Associació Inter-
nacional per a la Gestió de Conflictes, da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00016/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Vidal 
i Teixidor, advocat, davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la justícia de 
proximitat com a mitjà de resolució de con-
flictes
Tram. 356-00017/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença de Carlos Villa-
grasa Alcaide, professor de dret civil de la 
Universitat de Barcelona, perquè informi so-
bre la justícia de proximitat com a mitjà de 
resolució de conflictes
Tram. 356-00018/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
i representants de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè infor-
min sobre les polítiques d’universitats, re-
cerca i innovació
Tram. 356-00012/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Juristes 
en Defensa de la Llengua Pròpia davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre 
les activitats de l’Associació i sobre la cam-
panya de foment de l’ús del català a l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 356-00013/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00014/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 07.04.2011 
(DSPC-C 56).
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Sol·licitud de compareixença del president 
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè informi sobre les se-
ves actuacions davant la Comissió Europea
Tram. 356-00023/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 2, tinguda el dia 07.04.2011 
(DSPC-C 56).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral per a la Immigració davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la política d’immigració
Tram. 356-00029/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
del Govern davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el canvi de criteri del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat amb rela-
ció al cas Palau
Tram. 356-00030/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
del Govern davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre l’actuació del Gabinet 
Jurídic de la Generalitat com a representant 
del Consorci del Palau de la Música amb re-
lació al cas Palau
Tram. 356-00031/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença de Núria Villa-
nueva Rey, presidenta de l’Associació Cata-
lana pel Desenvolupament de la Mediació i 
l’Arbitratge, davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la mediació com a mit-
jà de resolució de conflictes
Tram. 356-00019/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença d’Anna Vall 
Rius, experta en mediació, davant la Comis-
sió de Justícia perquè informi sobre la me-
diació com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00020/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença de Rafael Lli-
nàs Salmerón, professor de mediació comu-
nitària, davant la Comissió de Justícia per-
què informi sobre la mediació com a mitjà 
de resolució de conflictes
Tram. 356-00021/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença de Matilde 
Aragó i Gassiot, presidenta de l’Associació 
de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre la promoció de l’ús del català en 
l’Administració de justícia
Tram. 356-00022/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana per a la De-
fensa dels Drets Humans davant la Comis-
sió de Justícia perquè informin sobre el 
compliment de la Carta europea de les llen-
gües regionals o minoritàries en l’àmbit de 
l’Estat espanyol
Tram. 356-00036/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença del director 
general per a la Immigració davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informi sobre el desplegament de la 
Llei 10/2010, el compliment del Pacte naci-
onal per a la Immigració i les accions amb 
relació al Reglament de la Llei d’estrangeria
Tram. 356-00037/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informi 
sobre la incidència de la Instrucció 1/2011, 
relativa a l’aplicació de les mesures especí-
fiques en matèria de personal que estableix 
el Decret 109/2011
Tram. 356-00038/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informin sobre els projectes i les líni-
es d’actuació d’aquesta associació
Tram. 356-00032/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informin sobre els projectes i les línies 
d’actuació d’aquesta associació
Tram. 356-00033/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Juristes en Defen-
sa de la Llengua Pròpia davant la Comissió 
de Justícia perquè informin sobre el compli-
ment de la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries en l’àmbit de l’Es-
tat espanyol
Tram. 356-00035/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).
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Sol·licitud de compareixença del director del 
Centre Penitenciari Lledoners davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre l’ex-
periència i les perspectives dels mòduls de 
participació i convivència del Centre
Tram. 356-00045/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 8708).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 04.04.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença del sotsdirec-
tor de Tractament del Centre Penitencia-
ri Lledoners davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre l’experiència i les pers-
pectives dels mòduls de participació i con-
vivència del Centre
Tram. 356-00046/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 8709).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 04.04.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença de Ramon Ter-
rassa, secretari de Família, davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre el desplegament de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
Tram. 356-00039/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada per Eva Granados Galiano (reg. 9305).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 31.03.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a 
Girona davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè informi sobre la prohibi-
ció a directors d’instituts de parlar amb els 
mitjans de comunicació
Tram. 356-00040/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de la directora 
del Gabinet Jurídic de la Generalitat davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
el canvi de criteri del Gabinet sobre el sentit 
de les decisions del Consorci del Palau de la 
Música Catalana relatives al cas Palau
Tram. 356-00044/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 8701).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 04.04.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).
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Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre les polítiques d’univer-
sitat, recerca i innovació
Tram. 356-00050/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat Pompeu Fabra davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre les polítiques d’universitat, re-
cerca i innovació
Tram. 356-00051/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat de Girona davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats perquè in-
formi sobre les polítiques d’universitat, re-
cerca i innovació
Tram. 356-00052/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat de Lleida davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 356-00053/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de Lluís For-
mosa, president del Grup 33, davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre l’ex-
periència i les perspectives dels mòduls de 
participació i convivència del Centre Peni-
tenciari Lledoners
Tram. 356-00047/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 8710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 04.04.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 55).

Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat de Barcelona davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 356-00048/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de la recto-
ra de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00049/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).
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Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat Internacional de Catalunya da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00058/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença del rector de 
la Universitat Abat Oliba davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre les polítiques d’universitat, recerca i 
innovació
Tram. 356-00059/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de les direccions funcionals de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informin de les 
activitats de l’Oficina del 2010 i el 2011
Tram. 356-00060/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 8772).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 30.03.2011.

Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat Rovira i Virgili davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats perquè in-
formi sobre les polítiques d’universitat, re-
cerca i innovació
Tram. 356-00054/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat Oberta de Catalunya da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre les polítiques 
d’universitat, recerca i innovació
Tram. 356-00055/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença del rector de la 
Universitat de Vic davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats perquè informi so-
bre les polítiques d’universitat, recerca i in-
novació
Tram. 356-00056/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).

Sol·licitud de compareixença de la rectora 
de la Universitat Ramon Llull davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats perquè 
informi sobre les polítiques d’universitat, re-
cerca i innovació
Tram. 356-00057/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 4, tinguda el dia 07.04.2011 (DSPC-C 54).
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea amb la vice-
presidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre els 
objectius i les actuacions del Departament 
de la Presidència
Tram. 355-00016/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 07.04.2011 
(DSPC-C 56).

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb el conseller 
de Benestar Social i Família sobre les polí-
tiques de cohesió social i de lluita contra la 
pobresa
Tram. 355-00021/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, del 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat sobre la situació del ser-
vei de rodalia operat per Renfe i sobre les 
mesures adoptades per a garantir-ne el fun-
cionament
Tram. 355-00022/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 3, 
del 06.04.2011 (DSPC-C 51).

Sol·licitud de compareixença del director del 
Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre els paràmetres sociològics 
emprats per a elaborar els qüestionaris so-
bre immigració
Tram. 356-00061/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 8834).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 05.04.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Taula del Tercer Sector davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè exposi les conclusions del III Con-
grés del Tercer Sector Social
Tram. 356-00062/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sol·licitud de compareixença d’Anna Solés i 
Franch, directora general d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre el desplegament de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència
Tram. 356-00064/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 9306).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 05.04.2011.
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Compareixença de representants del col-
lectiu Papàs de l’Àlex davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre els projectes i les línies d’actua-
ció d’aquesta associació
Tram. 357-00011/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Compareixença de la directora general de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Soci-
als davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració per a informar sobre la in-
cidència de la Instrucció 1/2011, relativa a 
l’aplicació de les mesures específiques en 
matèria de personal que estableix el Decret 
109/2011
Tram. 357-00012/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Compareixença de representants de la Tau-
la del Tercer Sector davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre les conclusions del III Congrés 
del Tercer Sector Social
Tram. 357-00013/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre les retallades a la funció 
pública en matèria de personal
Tram. 355-00025/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 5, del 
07.04.2011 (DSPC-C 52).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,  
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del portaveu del Govern i 
secretari general de la Presidència davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per a infor-
mar sobre la interrupció del senyal de Tele-
visió de Catalunya al País Valencià
Tram. 357-00003/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 07.04.2011 (DSPC-C 52).

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Interior 
per a informar sobre les mesures relatives a 
la velocitat variable als accessos a Barcelona
Tram. 357-00004/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Interior, del 07.04.2011 (DSPC-C 53).

Compareixença del director general per a la 
Immigració davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
política d’immigració
Tram. 357-00010/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 05.04.2011 (DSPC-C 50).
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Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la fiscal superior de Catalunya per a 
presentar la memòria de la Fiscalia corres-
ponent al 2009
Tram. 359-00003/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió de Justícia, del 07.04.2011 (DSPC-C 55).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 9

Convocada per al dia 13 d’abril de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

13 d’abril de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 13 d’abril, a les 10.00 h.)

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00012/09. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i vota-
ció del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 47, 53).

3. Projecte de pressupost del Parlament per al 2011. 
Tram. 230-00001/09. Mesa ampliada. Debat i votació 
del dictamen (Dictamen: BOPC 52).

4. Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2011. Tram. 231-00001/09. Mesa am-
pliada. Designació (Proposta de candidats: BOPC 52).

5. Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i de ga-
rantia de l’equilibri financer de la Generalitat de Catalu-
nya. Tram. 202-00009/09. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 16, 6)

6. Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de 
dret civil a Catalunya. Tram. 202-00013/09. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat de totalitat (Text presentat: 
BOPC 19, 7).

7. Proposició de llei de declaració d’independència de 
Catalunya. Tram. 202-00015/09. Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència. Debat de 

Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la modificació del Pla de millora de la quali-
tat de l’aire
Tram. 357-00014/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 3, 
tinguda el dia 06.04.2011 (DSPC-C 51).

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia davant la Comissió de Jus-
tícia per a informar sobre les activitats de 
l’Associació i sobre la campanya de foment 
de l’ús del català a l’Administració de justícia
Tram. 357-00029/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).

Compareixença del secretari del Govern da-
vant la Comissió de Justícia per a informar 
sobre el canvi de criteri del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat amb relació al cas Palau
Tram. 357-00030/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana per a la Defensa dels Drets 
Humans davant la Comissió de Justícia per 
a informar sobre el compliment de la Carta 
europea de les llengües regionals o minori-
tàries en l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 357-00031/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
07.04.2011 (DSPC-C 55).
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de desembre de 2010
Tram. 334-00011/09

Presentació
Conseller del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 8943 i 9214 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

A la Presidenta del Parlament de Catalunya

En compliment de l’article 79 del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2010, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, 
per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 25 de març de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text pre-
sentat: BOPC 19, 19)

8. Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire. Tram. 300-00039/09. Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finan-
çament dels ens locals. Tram. 300-00034/09. Marc San-
glas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. 
Tram. 300-00035/09. Laia Ortiz Castellví, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupos-
tària en l’àmbit de la salut. Tram. 300-00037/09. Eva 
García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures d’estímul 
econòmic, de creació d’ocupació i de suport a emprene-
dors i a autònoms. Tram. 300-00036/09. Santi Rodrí-
guez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les polítiques 
d’ocupació. Tram. 300-00038/09. Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la prostitució. Tram. 
300-00040/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Subs-
tanciació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial. Tram. 302-00019/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona. Tram. 302-
00020/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la desocupació juvenil i les polítiques de joventut. Tram. 
302-00021/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la coordinació i l’impuls de la política lingüística. Tram. 
302-00022/09. Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vo-
tació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política d’integració dels immigrants. Tram. 302-
00023/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la sobirania fiscal. Tram. 302-00024/09. Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya. 
Tram. 302-00025/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09

Designació de membres
Mesa del Parlament, 05.04.2011

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 d’abril 
de 2011, de conformitat amb l’article 7.2.b de les Nor-
mes d’organització del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia, ha acordat designar la secre-
tària segona, Montserrat Tura i Camafreita i la secretària 
quarta, M. Dolors Batalla i Nogués, com a representants 
de la Mesa del Parlament al Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

Jordi Cornet i Serra
Secretari primer

Designació de membres
Reg. 8905 i 9384 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

A la Mesa del Parlament

El representant del Consell Català de la Comunicació 
Científica (C4) en el Consell Assessor del Parlament so-
bre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) serà el president del 
C4, senyor Tomàs Molina.

Barcelona, 29 de març de 2011

Tomàs Molina
President del Consell Català  
de la Comunicació Científica, C4

A la Mesa del Parlament

Us comuniquem que el representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència en 
el Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecno-
logia (CAPCIT) serà el diputat Uriel Bertran i Arrué, la 
qual cosa us comuniquem als efectes oportuns.

Barcelona, 1 d’abril de 2011

Alfons López Tena
Portaveu del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de desembre de 2010
Tram. 334-00012/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 8943 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb número de tramitació 334-
00011/09.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sectorial trimestral relatiu al plura-
lisme en la informació esportiva, correspo-
nent al primer trimestre del 2010, i valoració 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00005/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 9206 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 05.04.2011

Molt Hble. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sectorial trimestral 
del pluralisme en la informació esportiva, entre el gener 
i el març de 2010 per diferents prestadors de serveis de 
televisió.

Així mateix us trametem la Valoració del Consell de l’-
Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió de 23 de 
març de 2011) perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 30 de març de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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També s’acorda de trametre al Ple, perquè l’aprovi, si 
escau, el projecte d’article següent del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011: 

«Primera

»La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar el ro-
manent de crèdit de la secció PA, servei PA 01, del pres-
supost per al 2010 als mateixos capítols del pressupost 
per al 2011.

»Segona

»Les dotacions pressupostàries de la secció PA1 s’han de 
lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a 
mesura que aquest les demani.

»Tercera

»La Mesa Ampliada del Parlament pot acordar modifi-
cacions de crèdit de la secció PA sense limitacions, la 
qual cosa ha de comunicar al Departament d’Economia 
i Coneixement.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Projecte de pressupost del Parlament per al 
2011
Tram. 230-00001/09

Dictamen

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tinguda el 
31 de març de 2011, ha estudiat el projecte de pressupost 
del Parlament per al 2011 i, d’acord amb els apartats 3.g i 
4 de l’article 29 del Reglament del Parlament, ha acordat 
establir el dictamen següent: 

S’acorda aprovar el projecte de pressupost del Parla-
ment per al 2011 i trametre’l al Ple del Parlament del 13 
d’abril, perquè l’aprovi, si escau.

Pressupost del Parlament de Catalunya per al 2011

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom Import  
concepte

Import  
article

Import total 
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  (9040) 59.656.890,35

1     REMUNERACIONS DEL PERSONAL     26.628.206,14

  10   ALTS CÀRRECS   7.204.013,18  

    100   Retribucions bàsiques i altres remunera-
cions  7.204.013,18    

    1000001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 
dels alts càrrecs 7.204.013,18    

  11   PERSONAL EVENTUAL   942.534,39  

    110   Personal eventual 942.534,39    

    1100001 Retribucions bàsiques 621.211,65    

    1100002 Retribucions complementàries 321.322,74    

  12   PERSONAL FUNCIONARI   11.588.921,19  

    120   Retribucions bàsiques 8.279.413,06    

    1200001 Retribucions bàsiques 8.279.413,06    

    121   Retribucions complementàries 3.309.508,13    

    1210001 Retribucions complementàries 3.309.508,13    

  13   PERSONAL LABORAL   315.497,36  

    131   Personal laboral temporal 315.497,36    

    1310001 Retribucions bàsiques 177.189,12    

    1310002 Retribucions complementàries 138.308,24    

           

  15   INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES   1.230.543,56  

    150   Incentius al rendiment  875.598,18    

    1500001 Productivitat 875.598,18    
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    151   Activitats extraordinàries 354.945,38    

    1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 354.945,38    

  16   ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS   4.101.590,58  

    160   Quotes socials 4.101.590,58    

    1600001 Seguretat Social 3.936.031,60    

    1600002 Muface 6.808,48    

    1600004 Altres règims de previsió social 158.750,50    

  17   PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS   1.245.105,88  

    171   Pensions  250.000,00    

    1710001 Aportacions a plans de pensions 250.000,00    

    172   Prestacions complementàries 895.105,88    

    1720001 Prestacions complementàries 895.105,88    

    173   Despeses socials 100.000,00    

    1730001 Despeses socials 100.000,00    

2     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS     11.532.684,21

  20   LLOGUERS I CÀNONS   737.635,88  

    200   Lloguers i cànons de terrenys, béns natu-
rals, edificis i altres construccions 116.000,00    

    2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns na-
turals, edificis i altres construccions 116.000,00    

    201   Lloguers i cànons de material transport 212.000,00    

    2010001 Lloguers i cànons de material de transport 212.000,00    

    202   Lloguers i cànons d’equips per a processa-
ment de dades i programari 296.435,88    

    2020001 Lloguers i cànons d’equips per a processa-
ment de dades i programari 197.435,88    

    2020002 Lloguer d’equips de reprografia i fotocòpies 99.000,00    

    203   Lloguers i cànons d’altre immobilitzat ma-
terial 113.200,00    

    2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat material 113.200,00    

  21   CONSERVACIÓ I REPARACIÓ   1.095.167,67  

    210  
Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

83.000,00    

    2100001
Conservació, reparació i manteniment de ter-
renys, béns naturals, edificis i altres cons-
truccions

83.000,00    

    211   Conservació, reparació i manteniment de 
material transport 5.000,00    

    2110001 Conservació, reparació i manteniment de 
material transport 5.000,00    

    212   Conservació, reparació i manteniment 
d’equips de processament de dades 415.789,67    

    2120001 Manteniment maquinari 113.193,05    

    2120002 Conservació, reparació i manteniment d’e-
quips de reprografia i fotocopiadores 2.000,00    

    2120003 Manteniment d’aplicacions informàtiques 300.596,62    
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    213   Conservació, reparació i manteniment d’al-
tre immobilitzat material 532.800,00    

    2130001 Conservació, reparació i manteniment d’altre 
immobilitzat material 532.800,00    

    214   Altres despeses de conservació, reparació 
i manteniment 58.578,00    

    2140001 Altres despeses de conservació, reparació i 
manteniment 58.578,00    

  22   MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES   5.024.549,24  

    220   Material d’oficina 378.900,00    

    2200001 Material ordinari no inventariable 220.000,00    

    2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 158.900,00    

    221   Subministraments  458.000,00    

    2210001 Aigua i energia 237.500,00    

      2210002 Combustible per a mitjans de transport 30.000,00    

      2210003 Vestuari 60.000,00    

    2210005 Productes farmacèutics i analítiques 750,00    

    2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 20.000,00    

    2210089 Altres subministraments 109.750,00    

    222   Comunicacions postals, telefòniques i altres 327.000,00    

    2220001 Comunicacions postals, missatgeria i altres 47.000,00    

    2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i 
dades adquirits altres entitats 280.000,00    

    223   Transports 13.500,00    

    2230001 Transports 13.500,00    

    224   Despeses d’assegurances 612.500,00    

    2240001 Despeses d’assegurances 612.500,00    

    225   Tributs 2.500,00    

    2250001 Tributs 2.500,00    

    226   Despeses diverses 626.300,00    

    2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats de 
promoció 15.000,00    

    2260002 Atencions protocol·làries i representatives 148.500,00    

    2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 60.000,00    

    2260004 Inscripció com a soci 1.500,00    

    2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 7.500,00    

    2260011 Formació de personal propi 134.000,00    

    2260089 Altres despeses diverses 259.800,00    

    227   Treballs realitzats per altres empreses 1.984.454,24    

    2270001 Neteja i sanejament 875.812,24    

    2270005 Estudis i treballs tècnics 158.000,00    

    2270008 Intèrprets i traductors 45.250,00    

    2270089 Altres treballs realitzats per altres empreses 905.392,00    

    228   Serveis informàtics i de telecomunicacions 621.395,00    

    2280001 Serveis informàtics i telecomunicacions rea-
litzats per entitats de la Generalitat 160.208,00    

    2280004 Serveis informàtics i de telecomunicacions 
realitzats per altres entitats 461.187,00    
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  23   INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI   4.106.331,42  

    230   Dietes, locomoció i trasllats 174.000,00    

    230001 Dietes, locomoció i trasllats 174.000,00    

    231   Altres indemnitzacions 3.771.331,42    

    2310001 Altres indemnitzacions 3.771.331,42    

    232   Ajuts menjar 1.000,00    

    2320001 Ajuts menjar 1.000,00    

    233   Fons d’acció social 160.000,00    

    2330001 Fons d’acció social 160.000,00    

           

  24   DESPESES DE PUBLICACIONS   569.000,00  

    240   Despeses de publicacions 569.000,00    

    2400001 Despeses de publicacions 569.000,00    

4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS     17.103.000,00

  48   A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE FI DE 
LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS   17.103.000,00  

    482   A altres institucions sense fi de lucre 17.103.000,00    

    4820001 A altres institucions sense finalitat de lucre 3.000,00    

    4820006 A grups parlamentaris 17.100.000,00    

6     INVERSIONS REALS     4.373.000,00

  61   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONS-
TRUCCIONS   1.918.124,00  

    610   Inversions en edificis i altres construccions 1.918.124,00    

    6100001 Inversions en edificis i altres construccions 1.918.124,00    

  62   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LA-
CIONS I UTILLATGE   463.000,00  

    620   Inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge 463.000,00    

    6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i uti-
llatge 463.000,00    

  64   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS   230.000,00  

    640   Inversions en mobiliari i estris 230.000,00    

    6400001 Inversions en mobiliari i estris 230.000,00    

  65   INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCESSA-
MENT DE DADES I TELECOMUNICACIONS   1.590.672,00  

    650   Inversions en equips de processament de 
dades i telecomunicacions 1.590.672,00    

    6500001 Inversions en equips de processament de da-
des i telecomunicacions 1.590.672,00    

  67   INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MA-
TERIAL   171.204,00  

    670   Inversions en altre immobilitzat material 171.204,00    

    6700001 Inversions en altre immobilitzat material 171.204,00    
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8     ACTIUS FINANCERS     20.000,00

  83   CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I BESTRETES 
FORA DEL SECTOR PÚBLIC   20.000,00  

    830   Concessió de préstecs i bestretes fora del 
sector públic 20.000,00    

      8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 20.000,00    

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2011
Tram. 231-00001/09

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada del Parlament, en la sessió tingu-
da el 31 de març de 2011, d’acord amb l’article 29.5 del 
Reglament, ha acordat proposar al Ple la designació de 
Joan Morell i Comas, del G. P. de Convergència i Unió, 
de Joan Ferran i Serafini, del G. P. Socialista, i de Pere 
Calbó i Roca, del G. P. del Partit Popular de Catalunya, 
com a diputats interventors per al període pressupostari 
del 2011.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Nomenament d’un funcionari interí 
Tram. 501-00001/09

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.04.2011

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de fe-
brer de 2011, va acordar de convocar un concurs per a 
proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o tèc-
nica de prevenció de riscos laborals del Parlament de Ca-
talunya, grup A1, nivell 13.

D’acord amb la base setena de la convocatòria esmenta-
da, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al-
legats i comporta el nomenament com a funcionari interí 
de l’aspirant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base cinquena 
de la convocatòria, en data 4 d’abril de 2011 la Comissió 
Tècnica d’Avaluació acorda formular la proposta de no-
menament com a funcionari interí d’Israel Joan Fuentes 
Benet al lloc de treball de tècnic o tècnica de prevenció 
de riscos laborals 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: 

Nomenar Israel Joan Fuentes Benet funcionari interí per 
ocupar provisionalment el lloc de tècnic o tècnica en 
prevenció de riscos laborals del Parlament de Catalunya, 
grup A1, nivell 13, amb efectes a partir de la data de la 
presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, 
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic 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 Contenci-
osa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Tram. 250-00124/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió d’un estudi relatiu al suport a la independència de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual de treball del Centre d’Estudis d’Opinió
	Tram. 250-00125/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les mesures per a poder veure les televisions autonòmiques públiques a tot l’Estat
	Tram. 250-00126/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les actuacions per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de restauració de la llera del riu Anoia
	Tram. 250-00127/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’institut escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00128/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de creació de cossos de funcionaris de l’Administració de justícia dependents de la Generalitat
	Tram. 250-00129/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la dotació d’equips multidisciplinaris als centres de menors
	Tram. 250-00130/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre les indemnitzacions que perceben els jutges de pau
	Tram. 250-00131/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 250-00132/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos destinats al torn d’ofici
	Tram. 250-00133/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans per als casos de violència masclista i sobre la creació de jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres
	Tram. 250-00134/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre de metges forenses i sobre llur formació
	Tram. 250-00135/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’augment dels efectius dels Mossos d’Esquadra amb la promoció del 2011
	Tram. 250-00136/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les obres de la carretera N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella
	Tram. 250-00137/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el traspàs dels acolliments familiars a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
	Tram. 250-00138/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la part nova de l’Hospital de Sant Bernabé, de Berga
	Tram. 250-00139/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el reinici del procés d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central
	Tram. 250-00140/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport als comitès d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
	Tram. 250-00141/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació de la plantilla del centre
	Tram. 250-00142/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les actuacions arran de la sent
	Tram. 250-00143/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental
	Tram. 250-00144/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la no-aplicació del Decret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels pressupostos per al 2010, als centres d’acolliment de menors i d’atenció residencial
	Tram. 250-00145/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord de 25 de novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals
	Tram. 250-00146/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball interdepartamental amb representants del sector de l’automòbil i sobre la promoció d’un codi de bones pràctiques
	Tram. 250-00147/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarragona
	Tram. 250-00148/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00149/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la creació o restauració de vies arbrades
	Tram. 250-00150/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al desplegament del Pla director de colònies industrials
	Tram. 250-00151/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els plans directors urbanístics del sistema costaner
	Tram. 250-00152/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el millorament de la coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Martorell
	Tram. 250-00153/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les mesures per a la reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i la seguretat viària
	Tram. 250-00154/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de Barcelona
	Tram. 250-00155/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró
	Tram. 250-00156/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial del català al Parlament Europeu
	Tram. 250-00157/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió valencianes i catalanes
	Tram. 250-00158/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de Barcelona
	Tram. 250-00159/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució de condemna dels atemptats terroristes contra comunitats cristianes d’Àfrica i de l’Àsia i de defensa de la llibertat religiosa arreu del món
	Tram. 250-00160/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió de la informació complementària dels senyals de trànsit en català i en castellà
	Tram. 250-00161/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desdoblament de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26
	Tram. 250-00162/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehicle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (Noguera)
	Tram. 250-00163/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 250-00164/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona
	Tram. 250-00165/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
	Tram. 250-00166/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de les obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
	Tram. 250-00167/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
	Tram. 250-00168/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou hospital a Tarragona
	Tram. 250-00169/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de la Ciutat Judicial de Tarragona
	Tram. 250-00170/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’Escola del Bruc (Anoia)
	Tram. 250-00171/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu del Bruc (Anoia)
	Tram. 250-00172/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el programa «La sardana a l’escola»
	Tram. 250-00173/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució de suport al dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de l’ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de refugiats a Tindouf
	Tram. 250-00174/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a la universitat
	Tram. 250-00175/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la derogació del Decret 128/2010, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya
	Tram. 250-00176/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell
	Tram. 250-00177/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
	Tram. 250-00178/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’equipaments museístics i culturals a Barcelona
	Tram. 250-00179/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions
	Tram. 250-00180/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la no-col·laboració amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial
	Tram. 250-00181/09
	Canvi de Comissió tramitadora
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reducció de vols a l’aeroport de Girona i sobre el traspàs de la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell
	Tram. 250-00182/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors de la mobilitat
	Tram. 250-00183/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la depuradora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de la urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	Tram. 250-00184/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte executiu i l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i sobre el seu lideratge com a campus de salut gironí
	Tram. 250-00185/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00186/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Manresa (Bages)
	Tram. 250-00187/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici d’una investigació interna a GISA
	Tram. 250-00188/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del Reial decret 775/1997, sobre el règim jurídic d’homologació dels serveis i societats de taxació
	Tram. 250-00189/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la quarta convocatòria del Pla d’ajuts 2011-2013 per al compliment dels objectius del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00190/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals
	Tram. 250-00191/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el nomenament de la persona responsable del Programa per a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals
	Tram. 250-00192/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona
	Tram. 250-00193/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de l’Escola Fluvià de Barcelona
	Tram. 250-00194/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de l’Institut Pere IV de Barcelona
	Tram. 250-00195/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de l’Escola Mediterrània de Barcelona
	Tram. 250-00196/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
	Tram. 250-00197/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
	Tram. 250-00198/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
	Tram. 250-00199/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
	Tram. 250-00200/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
	Tram. 250-00201/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
	Tram. 250-00202/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	Tram. 250-00203/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
	Tram. 250-00204/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de gestió de la Generalitat a Tabasa, per a establir la gratuïtat de la carretera B-500 entre el Maresme i el Vallès Oriental
	Tram. 250-00205/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de recursos per a corregir el dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya
	Tram. 250-00206/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el rebuig a l’abocament de residus al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00207/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf)
	Tram. 250-00208/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la primera fase de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00209/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment i la consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
	Tram. 250-00210/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el temps d’espera per a ésser intervingut quirúrgicament pel Servei Català de la Salut
	Tram. 250-00211/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la regeneració de les platges del Maresme
	Tram. 250-00212/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètics per a minimitzar els efectes negatius de les crisis polítiques dels països productors d’energia sobre l’economia catalana
	Tram. 250-00213/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre diverses actuacions en centres educatius públics de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00214/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació de la xarxa integrada del servei de trens de rodalia i el millorament de les infraestructures i els serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00215/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipotecàries de famílies en situació precària
	Tram. 250-00216/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la integració tarifària de Berga a la sisena corona de transport metropolità
	Tram. 250-00217/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escorxadors
	Tram. 250-00218/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern italià d’una disculpa al poble de Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola
	Tram. 250-00219/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de la refosa de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 250-00220/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de les inversions del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’activació del Govern Territorial de Salut i la comissió mixta de seguiment dels projectes conjunts a Tarragona
	Tram. 250-00221/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els equipaments i l’atenció sanitària al Garraf
	Tram. 250-00222/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00223/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i sobre les derivacions per a descongestionar l’Hospital de Sabadell
	Tram. 250-00224/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del nous hospital públic de les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00225/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un Centre d’atenció primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millorament del CAP Roquetes
	Tram. 250-00226/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00227/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adopció dels senyals de trànsit indicatius dels trams de concentració d’accidents i sobre la senyalització d’aquests trams a la xarxa viària
	Tram. 250-00228/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a reduir la sinistralitat viària en els punts de màxima concentració d’accidents
	Tram. 250-00229/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la cobertura del canal Esport3
	Tram. 250-00230/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les activitats commemoratives de la proclamació de la República previstes per al 2011
	Tram. 250-00231/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00232/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de barques d’encerclament provinents d’altres zones i sobre les inspeccions de captures il·legals
	Tram. 250-00233/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la suspensió de les intervencions quirúrgiques a la tarda
	Tram. 250-00234/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de justícia
	Tram. 250-00235/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
	Tram. 250-00236/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el Programa d’aplicació de l’occità a Catalunya
	Tram. 250-00237/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis ferroviaris a l’estació d’Ulldecona
	Tram. 250-00238/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de la línia orbital ferroviària
	Tram. 250-00239/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport a la campanya de comunicació sobre la valorització del suro
	Tram. 250-00240/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la promoció de l’artesania del suro
	Tram. 250-00241/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
	Tram. 250-00242/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment de l’ús de taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica
	Tram. 250-00243/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’escola Els Pins de Moja, a Olèrdola (Alt Penedès)
	Tram. 250-00244/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
	Tram. 250-00245/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la transferència de la competència sobre la regulació de l’accés a la universitat
	Tram. 250-00246/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la cobertura de places vacants del personal de l’Administració de Justícia
	Tram. 250-00247/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les execucions hipotecàries i llurs conseqüències
	Tram. 250-00248/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport a les famílies que no poden afrontar les càrregues hipotecàries
	Tram. 250-00249/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència
	Tram. 250-00250/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la conducció responsable
	Tram. 250-00251/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola del Bruc (Anoia)
	Tram. 250-00252/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el proveïment de les places de funcionaris de presons i el manteniment dels interins
	Tram. 250-00253/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el nomenament d’un delegat o delegada del Govern per a l’àrea territorial delimitada per l’àmbit funcional de planificació territorial del Penedès
	Tram. 250-00254/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el nomenament dels serveis i els coordinadors territorials
	Tram. 250-00255/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la informació i els recursos amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials
	Tram. 250-00256/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de les actuacions de cooperació al desenvolupament i la construcció de la pau amb la societat civil i les institucions de govern de Palestina
	Tram. 250-00257/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00258/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament dels estatuts de l’Agència Catalana de l’Esport
	Tram. 250-00259/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment del Pla català de l’esport a l’escola
	Tram. 250-00260/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00261/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport a entitats de la Catalunya del Nord que donen suport a la llengua i la cultura catalanes
	Tram. 250-00262/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el suport al manteniment de l’activitat productiva de Cacaolat
	Tram. 250-00263/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial de Reus (Baix Camp)
	Tram. 250-00264/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 250-00265/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00266/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-55 entre Bufalvent i el nus del Guix a la variant de Manresa
	Tram. 250-00267/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aprovació i el desenvolupament del Pla director urbanístic del Logis Penedès
	Tram. 250-00268/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’impuls i el desenvolupament del projecte de l’eix Transversal Ferroviari
	Tram. 250-00269/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’acceptació preferent dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació del nou model Audi Q3
	Tram. 250-00270/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les accions d’impuls davant la Unió Europea per a l’establiment de l’impost sobre transaccions financeres
	Tram. 250-00271/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la nova escola de Vall·llobrega (Baix Empordà)
	Tram. 250-00272/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la implantació de l’oficina judicial
	Tram. 250-00273/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desenvolupament del programa e-justícia.cat i la generalització de l’expedient electrònic
	Tram. 250-00274/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la millora de l’accessibilitat dels caixers automàtics per a la gent gran
	Tram. 250-00275/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre els ajuts als emprenedors menors de vint-i-nou anys que creïn una empresa
	Tram. 250-00276/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la Intervenció General de la Generalitat de revisar els expedients dels ajuts atorgats a diverses entitats del País Valencià
	Tram. 250-00277/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels finals d’etapa pel canal Esport3
	Tram. 250-00278/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ús públic, cultural i turístic del conjunt monumental del Castell de Mediona (Alt Penedès)
	Tram. 250-00279/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment del nivell de retribució dels advocats que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta
	Tram. 250-00280/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el rebuig als règims dictatorials
	Tram. 250-00281/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00282/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la situació als territoris kurds de l’Iraq
	Tram. 250-00283/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la seguretat a la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa i sobre el desenvolupament del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia
	Tram. 250-00284/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la implantació del sistema tramviari del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00285/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’institut de Cabrils (Maresme)
	Tram. 250-00286/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la construcció de diversos centres d’ensenyament a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00287/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
	Tram. 250-00288/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Univers, de Barcelona
	Tram. 250-00289/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
	Tram. 250-00290/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
	Tram. 250-00291/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
	Tram. 250-00292/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona
	Tram. 250-00293/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’execució planificada de l’Escola del Gòtic, de Barcelona
	Tram. 250-00294/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’execució planificada de l’Escola Fluvià, de Barcelona
	Tram. 250-00295/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’execució planificada de l’Institut Pere IV, 
de Barcelona
	Tram. 250-00296/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 250-00297/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
	Tram. 250-00298/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
	Tram. 250-00299/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
	Tram. 250-00300/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de viabilitat general per a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 250-00301/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
	Tram. 250-00302/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei de pediatria als centres d’assistència primària de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00303/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la transformació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00304/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’estat de la platja de Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00305/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00306/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00307/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de manteniment i d’ampliació a l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 250-00308/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la legislació en matèria de persones en situació de dependència
	Tram. 250-00309/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el foment de l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 250-00310/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reactivació de les línies de foment i assistència tècnica als emprenedors per mitjà de la xarxa de creació d’empreses
	Tram. 250-00311/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reactivació de les línies de foment i assistència tècnica a les cooperatives i al tercer sector social
	Tram. 250-00312/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa dels ajuts directes a l’inici de l’activitat provinent del Fons social europeu
	Tram. 250-00313/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom
	Tram. 250-00314/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de l’empresa Cacaolat-Letona
	Tram. 250-00315/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat i l’estabilitat de les operacions comercials a l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 250-00316/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prolongació del desdoblament de la carretera N-340 entre Tarragona i Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-00317/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de seguretat al pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix Camp)
	Tram. 250-00318/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el calendari de les obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la Generalitat
	Tram. 250-00319/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les activitats de naturalesa política als casals de la gent gran
	Tram. 250-00320/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa de l’oferta formativa del centre educatiu de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013
	Tram. 250-00321/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació i el funcionament del servei de pediatria de l’ABS Mataró 6
	Tram. 250-00322/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos i els serveis de l’Hospital de Mataró (Maresme)
	Tram. 250-00323/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la dotació del servei de pediatria i de ginecologia als centres d’atenció primària Les Indianes i Centre, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00324/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció del centre d’urgències d’atenció primària de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 250-00325/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00326/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació de la legislació farmacèutica per a prioritzar la prescripció de medicaments genèrics
	Tram. 250-00327/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assumpció de la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
	Tram. 250-00328/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apartats u i dos de l’article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 270-00003/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
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