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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les perso-
nes immigrades i de les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 706/8) p. 15

1.10. Resolucions

Resolució 13/IX del Parlament de Catalunya, de re-
buig a la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00001/09
Adopció p. 16

Resolució 14/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la recuperació ambiental de l’abocador de Can Planas, a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09
Adopció p. 17

Resolució 15/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de condicionament de l’eix viari comprès entre 
Tàrrega i Alfarràs i les mesures per a convertir-lo en autovia
Tram. 250-00010/09
Adopció p. 17

Resolució 16/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aturada dels trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00012/09
Adopció p. 17

Resolució 17/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aturada de trens Avant i AVE a l’estació de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00019/09
Adopció p. 18

Resolució 18/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de les carreteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09
Adopció p. 18

Resolució 19/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la remodelació de l’estació de Lavern-Subirats, a Subirats 
(Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09
Adopció p. 18

Resolució 20/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’agilitació de les tramitacions i l’execució del projecte de 
desdoblament de la carretera C-55, entre Castellbell i el Vilar 
i Manresa
Tram. 250-00026/09
Adopció p. 19

Resolució 21/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la neteja de les vies fèrries
Tram. 250-00028/09
Adopció p. 19

Resolució 22/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de l’estat de les vies i les instal·lacions ferrovi-
àries a l’estació del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00029/09
Adopció p. 19

Resolució 23/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la idoneïtat de l’emplaçament proposat per a la construcció 
d’un aeroport corporatiu i empresarial a Igualada i Òdena 
(Anoia) i sobre la concreció dels terminis d’execució
Tram. 250-00032/09
Adopció p. 20

Resolució 24/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’establiment del servei de trens Avant entre Lleida i Sara-
gossa, l’increment de serveis de trens d’alta velocitat que 
tenen parada a Lleida i la creació de títols de transport mul-
tiviatge per als usuaris dels trens AVE i Avant
Tram. 250-00043/09
Adopció p. 20

Resolució 25/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00045/09
Adopció p. 21

Resolució 26/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament del servei ferroviari de la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00046/09
Adopció p. 21

Resolució 27/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació de trens semidirectes al tram entre Manresa i 
Barcelona de la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00047/09
Adopció p. 21

Resolució 45/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació del servei d’atenció i ajuda a les persones 
amb mobilitat reduïda (Atendo) a les estacions de rodalia de 
Barcelona
Tram. 250-00054/09
Adopció p. 22

Resolució 46/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la millora de les carreteres N-141 i C-63 entre Amer i Salt
Tram. 250-00057/09
Adopció p. 22

Resolució 47/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la millora de la mobilitat al Maresme
Tram. 250-00063/09
Adopció p. 22

Resolució 48/IX del Parlament de Catalunya, 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
Adopció p. 23

Resolució 49/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb alta ocupació
Tram. 250-00065/09
Adopció p. 23
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 27
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 27

Proposició de llei de mesures de protecció i suport 
de les famílies nombroses
Tram. 202-00033/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’He-
modinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00210/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per 
a ésser intervingut quirúrgicament pel Servei Català de la 
Salut
Tram. 250-00211/09
Esmenes presentades p. 29

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
Esmenes presentades p. 29

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
Esmenes presentades p. 29

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
Esmenes presentades p. 29

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 segui-
ment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre els equipaments i 
l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09
Esmenes presentades p. 30

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
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i so-
bre les derivacions per a descongestionar l’Hospital de Sa-
badell
Tram. 250-00224/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09
Esmenes presentades p. 31

Resolució 50/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la prolongació de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de 
Segur
Tram. 250-00071/09
Adopció p. 23

Resolució 51/IX del Parlament de Catalunya, 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
Adopció p. 24

Resolució 52/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de les comunicacions ferroviàries entre Bar-
celona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00082/09
Adopció p. 24

Resolució 60/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació al Sàhara Occidental
Tram. 250-00174/09
Adopció p. 25

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
7/2011, referent a les diputacions de Catalunya, àrees de 
tresoreria i endeutament, corresponent al 2008
Tram. 258-00010/09
Coneixement de l’Informe p. 25

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
sobre els contractes de crèdit per a béns immobles d’ús 
residencial
Tram. 295-00025/09
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Consell relatiu a la competèn-
cia, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de resolu-
cions en matèria de règims economicomatrimonials
Tram. 295-00026/09
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Consell relatiu a la compe-
tència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de re-
solucions en matèria d’efectes patrimonials de les unions 
registrades
Tram. 295-00027/09
Coneixement de la proposta p. 25

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 200-00003/09
Antecedents del Projecte de llei p. 26

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a 
l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels municipis 
de gran població
Tram. 202-00038/09
Presentació p. 26
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Proposta de resolució sobre el suport a entitats de 
la Catalunya del Nord que donen suport a la llengua i la cul-
tura catalanes
Tram. 250-00262/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el suport al manteni-
ment de l’activitat productiva de Cacaolat
Tram. 250-00263/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre l’acceptació preferent 
dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de for-
mació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabrica-
ció del nou model Audi Q3
Tram. 250-00270/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del programa e-justícia.cat i la generalització de l’expedient 
electrònic
Tram. 250-00274/09
Esmenes presentades p. 36

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
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’ús públic, cultural i 
turístic del conjunt monumental del Castell de Mediona (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00279/09
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
hospital a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00282/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la constitució de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball i el desenvolupa-
ment del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el 
Treball
Tram. 250-00406/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, 
Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el conveni de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre 
de Documentació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà a la biblioteca de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’increment de la fre-
qüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant 
Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la destinació de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt 
Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00411/09
Presentació p. 41

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
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09
Esmenes presentades p. 31

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
Esmenes presentades p. 32

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
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la cobertura del canal 
Esport3
Tram. 250-00230/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre les activitats comme-
moratives de la proclamació de la República previstes per 
al 2011
Tram. 250-00231/09
Esmenes presentades p. 33

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
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el Programa d’aplica-
ció de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el suport a la campa-
nya de comunicació sobre la valorització del suro
Tram. 250-00240/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la promoció de l’arte-
sania del suro
Tram. 250-00241/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la cobertura de places 
vacants del personal de l’Administració de Justícia
Tram. 250-00247/09
Esmenes presentades p. 34

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’Hospital - Residència Sant Camil, 
de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de 
referència
Tram. 250-00250/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el proveïment de les 
places de funcionaris de presons i el manteniment dels in-
terins
Tram. 250-00253/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment del Pla 
català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09
Esmenes presentades p. 35
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Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i d’un insti-
tut al sector de Palau, de Girona
Tram. 250-00428/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’enderrocament de 
l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
Tram. 250-00429/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona 
de Montilivi
Tram. 250-00430/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la mediació amb Pi-
aggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de 
Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motoci-
cleta a Catalunya
Tram. 250-00431/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de les línies d’ensenyament de l’educació secundària 
obligatòria a l’Institut Mediterrània, del Masnou (Maresme), i 
sobre el respecte per les competències dels ajuntaments en 
matèria educativa
Tram. 250-00432/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el pagament de la sub-
venció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Mares-
me)
Tram. 250-00433/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en 
espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació 
depuradora de l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09
Presentació p. 55

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, corresponent al 2008; a l’Informe de fiscalització 
30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria 
de Sabadell, corresponent al 2007, i a l’Informe de fiscalit-
zació 28/2010, referent a la contractació del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, corresponent al 2007
256-00084/08, 256-00085/08 i 256-00086/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 56

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00013/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 59

Renúncia de Valèria Aubareda i Tarruella a la condi-
ció de membre del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació p. 59

Composició de la Comissió de Control de la Inicia-
tiva Legislativa Popular
Substitució d’un membre p. 60

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de 
les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’elec-
trons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina 
de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona
Tram. 250-00414/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de 
l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla 
de seguretat viària 2011-2013
Tram. 250-00415/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la posició del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de 
béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’agilitació de les sol-
licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia de 
l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 250-00418/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la restitució de la car-
retera BP2427, en l’accés a l’autopista AP7 a Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reorde-
nació del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’increment de trens 
entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
Tram. 250-00420/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011
Tram. 250-00423/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’increment dels efec-
tius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 250-00424/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola d’adults a Girona
Tram. 250-00426/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla 
educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
Tram. 250-00427/09
Presentació p. 50
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gles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de 
l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00009/09
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a 
tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00010/09
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de José María Fernán-
dez Seijó, magistrat del Jutjat Mercantil número 2 de Bar-
celona, amb relació a tres propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei 
relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal o 
familiar hipotecat
Tram. 352-00011/09
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’Isidre Fainé, presi-
dent de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, amb re-
lació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació 
en pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00012/09
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença de Miguel Martín, pre-
sident de l’Associació Espanyola de Banca, amb relació a 
tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00013/09
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00015/09
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00016/09
Sol·licitud p. 62

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00017/09
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00018/09
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00019/09
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00020/09
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·l ic i tud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i sostenibil itat amb el conseller  
de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions en el servei 
ferroviari de rodalia i mitjana distància a causa de les inci-
dències produïdes entre el gener i l’abril del 2011
Tram. 354-00032/09
Sol·licitud i tramitació p. 60

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a 
tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00001/09
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00002/09
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a tres propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’ha-
bitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00003/09
Sol·licitud p. 60

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives 
a la dació en pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00004/09
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de 
llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal 
o familiar hipotecat
Tram. 352-00005/09
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a tres 
propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats sengles proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00006/09
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives 
a la dació en pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00007/09
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives 
a la dació en pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00008/09
Sol·licitud p. 61

Proposta de compareixença del degà de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a tres propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sen-



16 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 70

SUMARI 6

personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00031/09
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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. 352-00032/09
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, por-
taveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00033/09
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00034/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Marisa Amugu, 
afectada pel procediment d’execució hipotecària, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00035/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de Martí Batllori, ju-
rista del grup promotor de la Iniciativa legislativa popular de 
dació de pagament, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00036/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença de l’Il·lm. Sr. José Ma-
ría Fernández Seijo, magistrat del Jutjat mercantil número 3 
de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00037/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’OCUC amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00038/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença del síndic de Greuges 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00039/09
Sol·licitud p. 66

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores lo-
cals de Catalunya amb relació a la 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. 352-00040/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00041/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director 
general de Catalunya Caixa, amb relació a la Proposta per a 

grés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00021/09
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació a la 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. 352-00022/09
Sol·licitud p. 63

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00023/09
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00024/09
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00025/09
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00026/09
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00027/09
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb re-
lació a la 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. 352-00028/09
Sol·licitud p. 64

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00029/09
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00030/09
Sol·licitud p. 65

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament 
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sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront 
de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00052/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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 afec-
ten l’habitatge habitual
Tram. 352-00053/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00054/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director 
de Catalunya Caixa, amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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 afec-
ten l’habitatge habitual
Tram. 352-00055/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Gonzalo Bernar-
dos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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. 352-00056/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Jofre Farres, se-
cretari general de l’Associació d’Uuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya, amb relació a la 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. 352-00057/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge 
del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb 
relació a la 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. 352-00058/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, eco-
nomista i portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca, amb relació a la 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. 352-00059/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’Ada Colau, jurista, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00060/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Marisa Amugu, 
afectada per un procediment d’execució hipotecària, amb 
relació a la 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. 352-00061/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Martí Batllori, ju-
rista i membre del grup promotor de la iniciativa legislativa 

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00042/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Gonzalo Bernar-
dos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00043/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secre-
tari general d’AICEC-adicae, amb relació a la 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. 352-00044/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença de Guillem Solé, jut-
ge del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sabadell, amb 
relació a la 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. 352-00045/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, eco-
nomista i portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00046/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’Ada Colau, jurista, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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. 352-00047/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Marisa Amugu, 
afectada per l’actual procediment d’execució hipotecària, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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. 352-00048/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de Martí Batllori, juris-
ta, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00049/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença de José María Fernán-
dez Seijo, magistrat del Jutjat mercantil número 3 de Barce-
lona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00050/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’OCUC amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual
Tram. 352-00051/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del síndic de Greuges 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el 
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Mercantils d’Espanya amb relació a tres propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles pro-
posicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habi-
tatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00073/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Benito Arruñada, 
catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a tres propostes per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de 
llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal 
o familiar hipotecat
Tram. 352-00074/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00075/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00076/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
d’Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00077/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00078/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00079/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00080/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00081/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00082/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació a la 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. 352-00083/09
Sol·licitud p. 74

popular sobre la dació de l’immoble com a pagament del 
deute hipotecari, amb relació a la 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. 352-00062/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de José María Fernán-
dez Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barce-
lona, amb relació a la 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. 352-00063/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00064/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00065/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00066/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00067/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director 
general de Catalunya Caixa, amb relació a la 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. 352-00068/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Gonzalo Bernar-
dos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00069/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya, amb relació a la 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. 352-00070/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge 
del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb 
relació a la 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. 352-00071/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació a tres propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’ha-
bitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00072/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença del delegat a Catalu-
nya del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i 
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de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00095/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Antoni Serra Ramo-
neda, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00096/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-
Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immo-
biliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00097/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de José García-Mon-
talvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la 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. 352-00098/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00099/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Xavier Freixas i 
Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la 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. 352-00100/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Benito Arruñada, 
catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00101/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, 
professor associat de dret mercantil de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la 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. 352-00102/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Josep Maria Coro-
nas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00103/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, 
director general de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00104/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Xavier Adsara, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00105/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Vento-
sa, portaveu de la Plataforma en defensa de les Caixes d’Es-

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00084/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00085/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00086/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00087/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 352-00088/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00089/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Economia, de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00090/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb 
relació a la 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. 352-00091/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cercle d’Economia amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00092/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00093/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb 
relació a la 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. 352-00094/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Eduard Berenguer 
i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat 
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00118/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00119/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00120/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00121/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00122/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Economia, de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00123/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00124/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cercle d’Economia amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00125/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00126/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00127/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Eduard Berenguer 
i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00128/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Antoni Serra Ramo-
neda, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00129/09
Sol·licitud p. 81

talvi, amb relació a la 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. 352-00106/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Raquel Alastruey 
García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 
52 de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00107/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00108/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00109/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
d’Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00110/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00111/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00112/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00113/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00114/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00115/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00116/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00117/09
Sol·licitud p. 79
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de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00141/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Antoni Serra Ramo-
neda, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00142/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-
Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immo-
biliària, amb relació a la 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 protec-
ció enfront de procediments d’execució que afecten l’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00143/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de José García-Mon-
talvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00144/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar 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 afec-
ten l’habitatge habitual
Tram. 352-00145/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Xavier Freixas 
Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la 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. 352-00146/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Benito Arruñada, 
catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual
Tram. 352-00147/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, 
professor associat de dret mercantil de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00148/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Josep Maria Coro-
nas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00149/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-
Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immo-
biliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00130/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de José García-Mon-
talvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00131/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, 
catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00132/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Xavier Freixas 
Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00133/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Benito Arruñada, 
catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00134/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, 
professor associat de dret mercantil de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00135/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Josep Maria Coro-
nas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00136/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, 
director general de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00137/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Xavier Adsara, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00138/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ven-
tosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes 
d’Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00139/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Raquel Alastruey 
García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 
52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00140/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Eduard Berenguer 
i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat 
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posta 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. 352-00159/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00160/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00161/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb 
relació a la 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. 352-00162/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00163/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00164/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00165/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual
Tram. 352-00166/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Propos-
ta 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. 352-00167/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00168/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, 
director general de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00150/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Xavier Adsara, pre-
sident de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Pro-
posta 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. 352-00151/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ven-
tosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes 
d’Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me-
sures contra el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual
Tram. 352-00152/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Raquel Alastruey 
García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 
52 de Barcelona, amb relació a la 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. 352-00153/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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. 352-00154/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00155/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces d’Espanya amb relació a la 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. 352-00156/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00157/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés 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. 352-00158/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Pro-
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta Constitutiva de l’Acadèmia Catalana de la Música 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi so-
bre la seva activitat i els seus objectius
Tram. 356-00095/09
Sol·licitud p. 89

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

Compareixença de representants de la Direcció 
General de Cooperació al Desenvolupament davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les 
polítiques de cooperació al desenvolupament i d’ajut hu-
manitari
Tram. 357-00041/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença del director general de Cooperació 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a infor-
mar sobre el seu programa d’actuació i sobre el desplega-
ment del Pla director de cooperació
Tram. 357-00042/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

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

Informe econòmic i memòria d’activitats de l’Institut 
Català Internacional per la Pau, en compliment de la Llei 
14/2007, corresponent al 2010
Tram. 334-00014/09
Presentació p. 90

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposta d’Iniciativa legislativa popular amb relació 
a la Proposició de llei sobre la dació de l’immoble hipotecat 
com a pagament del deute hipotecari
Tram. 202-00034/09
Inadmissió a tràmit p. 91

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals 
del Parlament de Catalunya
Tram. 414-00003/09
Designació de membres p. 91

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Economia, de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, amb relació a la 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. 352-00169/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb 
relació a la 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. 352-00170/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Cercle d’Economia amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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. 352-00171/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeu-
tament personal i familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00172/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb 
relació a la 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. 352-00173/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del director de l’Insti-
tut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè informi sobre les actuacions de l’Institut previs-
tes per a aquesta legislatura
Tram. 356-00085/09
Sol·licitud p. 89

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. 356-00093/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informi sobre la tasca que duu a terme
Tram. 356-00094/09
Sol·licitud p. 89
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ons per a ésser usuari o usuària del servei de primera 
acollida de l’existència d’aquest servei i de la manera 
d’inscriure-s’hi. Fora del territori de Catalunya corres-
pon d’informar-ne a les oficines catalanes a l’exterior, 
directament o per mitjà de la col·laboració que determina 
la lletra c de la disposició addicional tercera.»

A la pàg. 11

Títol o epígraf: article 19 lletra c

On diu: 

«c) Aprovar el contracte programa a què fa referència 
l’article 30.2.»

Ha de dir: 

«c) Aprovar el contracte programa a què fa referència 
l’article 32.»

A la pàg. 13

Títol o epígraf: article 23.1.d

On diu: 

«d) En les matèries que afecten competències dels ens 
locals, té caràcter de pla sectorial de coordinació i ha 
d’ésser elaborat d’acord amb el que estableix l’article 
148.1 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i contenir les determinacions que es-
tableix l’apartat 2 del dit article.»

Ha de dir: 

«d) En les matèries que afecten competències dels ens 
locals, té caràcter de pla sectorial de coordinació i ha 
d’ésser elaborat d’acord amb el que estableix l’article 
148 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.»

A la pàg. 13

Títol o epígraf: article 24

On diu: 

«Article 24. Instruments de coordinació i col·laboració

1. El departament que té assignades les funcions en ma-
tèria d’immigració i els ens locals, sens perjudici dels 
instruments que estableixen les normes sobre règim ju-
rídic i procediment administratiu aplicables a l’Adminis-
tració de la Generalitat i la legislació de règim local, col-
laboren i es coordinen en l’aplicació de les competències 
que regula aquesta llei per mitjà de:

a) La integració de representants de les respectives ad-
ministracions en el si de l’Agència de Migracions de Ca-
talunya, en els termes que estableix aquesta llei, de la 
Taula de Ciutadania i Immigració i de la Comissió Mixta 
Paritària Generalitat - Ens Locals.

b) La participació en el procés d’elaboració del Pla de 
ciutadania i immigració de Catalunya i en els seus òr-
gans i instruments de coordinació.

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya
Tram. 200-00063/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 706/8)

A la pàg. 4

Títol o epígraf: Preàmbul, epígraf II, paràgraf 5è

On diu: 

«La competència de la Generalitat per a regular un servei 
d’aquest tipus es basa en diversos títols en què la compe-
tència és exclusiva. El primer és la competència exclusiva 
en matèria de primer acolliment de les persones immi-
grades, fixat per la lletra a de l’article 138.1 de l’Estatut 
d’autonomia. S’han d’esmentar altres competències exclu-
sives, com ara la de l’ús del català o la de serveis socials, 
establertes, respectivament, pels articles 143.1 i 166.1 de 
l’Estatut. Amb relació a la competència de serveis socials, 
l’article 14 de la Llei orgànica 4/2000 [...]»

Ha de dir: 

«La competència de la Generalitat per a regular un ser-
vei d’aquest tipus es basa en diversos títols en què la 
competència és exclusiva. El primer és la competència 
exclusiva en matèria de primer acolliment de les perso-
nes immigrades, fixat per la lletra a de l’article 138.1 de 
l’Estatut d’autonomia. S’han d’esmentar altres compe-
tències exclusives, com ara la de l’ús del català o la de 
serveis socials, establertes, respectivament, pels articles 
143.1 i 166.1 de l’Estatut. Amb relació a la competèn-
cia de serveis socials, l’article 14.3 de la Llei orgànica 
4/2000 [...]»

A la pàg. 10

Títol o epígraf: article 14.4

On diu: 

«4. Els ajuntaments, en el moment de notificar la resolu-
ció que reconeix l’empadronament, han d’informar cada 
nou veí o veïna del municipi que reuneixi les condicions 
per a ésser usuari o usuària del servei de primera acollida 
de l’existència d’aquest servei i de la manera d’inscriure-
s’hi. Fora del territori de Catalunya correspon d’infor-
mar-ne a les oficines catalanes a l’exterior, directament o 
per mitjà de la col·laboració que determina l’apartat 3 de 
la disposició addicional tercera.»

Ha de dir: 

«4. Els ajuntaments, en el moment de notificar la resolu-
ció que reconeix l’empadronament, han d’informar cada 
nou veí o veïna del municipi que reuneixi les condici-



16 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 70

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 16

establerts per aquesta llei. També li corresponen les 
competències que l’article 21.1.c atribueix als ens supra-
municipals.»

A la pàg. 15

Títol o epígraf: disposició addicional tercera, lletra a

On diu: «a) Els mecanismes necessaris per tal que les 
certificacions a què fa referència l’article 13.3 tinguin 
efecte en el si dels procediments administratius d’estran-
geria, d’adquisició de nacionalitat i d’altres, d’acord amb 
la legislació vigent.»

Ha de dir: 

«a) Els mecanismes necessaris per tal que les certificaci-
ons a què fa referència l’article 13.4 tinguin efecte en el si 
dels procediments administratius d’estrangeria, d’adqui-
sició de nacionalitat i d’altres, d’acord amb la legislació 
vigent.»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 13/IX del Parlament de Catalunya, 
de rebuig a la instal·lació d’un magatzem 
temporal centralitzat de residus nuclears a 
Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00001/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el rebuig de la instal·lació d’un 
magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a 
Ascó (Ribera d’Ebre) (tram. 250-00001/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya rebutja la instal·lació d’un 
magatzem temporal centralitzat de residus nuclears al 
municipi d’Ascó (Ribera d’Ebre), d’acord amb les reso-
lucions 150/VIII i 632/VIII del Parlament de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar totes les mesures polítiques, administratives i 
legals necessàries per a fer prevaler la decisió a què fa 
referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

c) El seguiment tècnic del finançament que determinen les 
convocatòries de subvencions i els contractes programa, 
per part de l’Agència de les Migracions de Catalunya.

2. L’Agència de Migracions de Catalunya ha d’impulsar 
la formalització de contractes programa amb els ens lo-
cals que gestionin competències fixades per aquesta llei, 
per a garantir la coresponsabilitat i l’estabilitat dels ser-
veis i de llurs professionals.»

Ha de dir:

«Article 24. Instruments de coordinació i col·laboració

El departament que té assignades les funcions en ma-
tèria d’immigració i els ens locals, sens perjudici dels 
instruments que estableixen les normes sobre règim ju-
rídic i procediment administratiu aplicables a l’Admi-
nistració de la Generalitat i la legislació de règim local, 
col·laboren i es coordinen en l’aplicació de les compe-
tències que regula aquesta llei per mitjà de:

a) La integració de representants de les respectives 
administracions en el si de l’Agència de Migracions de 
Catalunya, en els termes que estableix aquesta llei, de 
la Taula de Ciutadania i Immigració i de la Comissió 
Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals.

b) La participació en el procés d’elaboració del Pla de 
ciutadania i immigració de Catalunya i en els seus òr-
gans i instruments de coordinació.

c) El seguiment tècnic del finançament que determinen 
les convocatòries de subvencions i els contractes pro-
grama, per part de l’Agència de les Migracions de Ca-
talunya.»

A la pàg. 14

Títol o epígraf: article 31.d

On diu: 

«d) Prestar, amb la col·laboració dels departaments cor-
responents, el servei de primera acollida a l’exterior i en 
els municipis que no el presten, sens perjudici del que 
disposa l’article 21.5.»

Ha de dir: 

«d) Prestar, amb la col·laboració dels departaments cor-
responents, el servei de primera acollida a l’exterior i en 
els municipis que no el presten, sens perjudici del que 
disposa l’article 21.1.d.»

A la pàg. 15

Títol o epígraf: disposició addicional primera, apartat 1

On diu: 

«1. El Conselh Generau d’Aran ha de prestar, en el ter-
ritori d’Aran, el servei de primera acollida en els termes 
establerts per aquesta llei. També li corresponen les 
competències que l’article 21.5 atribueix als ens supra-
municipals.»

Ha de dir: 

«1. El Conselh Generau d’Aran ha de prestar, en el ter-
ritori d’Aran, el servei de primera acollida en els termes 
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar les obres de condicionament i millorament 
de l’eix viari Tàrrega-Balaguer-Alfarràs (C-53 i C-26) 
preveient-ne el desdoblament i la conversió posterior en 
autovia. En aquest sentit, l’insta a portar a terme, durant 
el 2011, els estudis previs necessaris que han de perme-
tre la redacció subsegüent dels projectes per a convertir 
aquest eix viari en autovia.

b) Executar durant aquesta legislatura, atesa l’alta si-
nistralitat de l’eix viari esmentat i l’elevat nombre d’ac-
cidents mortals que hi ocorren, la variant de Bellcaire 
d’Urgell com a primera fase de la construcció de la fu-
tura autovia, amb l’adaptació del projecte als requisits 
necessaris per a donar compliment als condicionants 
propis d’aquest tipus de via.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 16/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aturada dels trens de la línia 2 de ro-
dalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00012/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’aturada dels trens de la línia 2 de 
rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
(tram. 250-00012/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 3610).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a determinar, 
en el termini de sis mesos, la viabilitat tècnica que per-
meti que tots els combois de la línia 2 de rodalia (Sant 
Vicenç de Calders – Maçanet-Massanes) s’aturin a l’es-
tació del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), i a disse-
nyar-ne les solucions adequades.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 14/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la recuperació ambiental de l’aboca-
dor de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el procediment de licitació 
del projecte de recuperació ambiental de l’abocador de 
Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
(tram. 250-00002/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 2486), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 2659) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 3606).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar com-
pliment al que resulti de la consulta que ja ha estat ele-
vada al comissari de Medi Ambient de la Unió Europea 
amb relació a la recuperació ambiental de l’abocador de 
Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 15/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres de condicionament de l’eix 
viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i les 
mesures per a convertir-lo en autovia
Tram. 250-00010/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el desdoblament de l’eix viari 
comprès entre Tàrrega i Alfarràs i l’execució de les obres 
de la variant de Bellcaire d’Urgell (tram. 250-00010/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 2487) i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 3609 i reg. 7170).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar el 
millorament de les carreteres N-141 i C-63 entre Amer i 
Salt amb l’objectiu que sigui una obra de construcció pri-
oritària i que les obres es puguin iniciar durant el primer 
semestre del 2012.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 19/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la remodelació de l’estació de Lavern-
Subirats, a Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la posada en marxa d’un pla de 
millorament de l’estació de tren de Lavern-Subirats (Alt 
Penedès) (tram. 250-00025/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 7555).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Ministeri de Foment i l’Adif que impulsin la redacció 
del projecte constructiu de remodelació de l’estació de 
Lavern-Subirats, a Subirats (Alt Penedès), i a programar 
l’execució de les obres que garanteixin la plena accessi-
bilitat a l’estació.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 17/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aturada de trens Avant i AVE a l’esta-
ció de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00019/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’estudi de la viabilitat que els 
trens AVE i Avant s’aturin a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès) (tram. 250-00019/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3333) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7551).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat que estudiï la viabilitat tècnica i co-
mercial perquè s’aturin a l’estació de Vilafranca del Pe-
nedès (Alt Penedès) els trens Avant que fan el recorregut 
Lleida - Camp de Tarragona - Barcelona i dos serveis 
diaris del tren AVE.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 18/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de les carreteres N-141 
i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el projecte de les carreteres N-141 i 
C-63 entre Salt i Amer (tram. 250-00021/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 3332), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
7144) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7553).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiterar la 
sol·licitud a Adif perquè acceleri les actuacions pendents 
per a la neteja de les vies fèrries que passen per Catalu-
nya i de llurs entorns, amb prioritat pels casos que pre-
senten una situació més dolenta.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 22/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de l’estat de les vi-
es i les instal·lacions ferroviàries a l’estació 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00029/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la neteja de les vies del tren i de les 
instal·lacions ferroviàries de l’estació de Renfe del Ven-
drell (Baix Penedès) (tram. 250-00029/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7558).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer gestions 
per a reiterar a Adif la sol·licitud d’esmena de les deficièn- 
cies existents i perquè s’habilitin els mitjans necessaris 
per a garantir unes condicions adequades amb relació a 
les instal·lacions i a les vies a l’estació de Renfe del Ven-
drell (Baix Penedès), tant pel que fa a la neteja com a 
l’estat dels equipaments.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 20/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’agilitació de les tramitacions i 
l’execució del projecte de desdoblament de 
la carretera C-55, entre Castellbell i el Vilar 
i Manresa
Tram. 250-00026/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’agilitació de les tramitacions 
i l’execució del projecte de desdoblament de la carretera 
C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa (tram. 250-
00026/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7556).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme les accions necessàries per a agilitar les 
tramitacions i l’execució del projecte de desdoblament 
de la carretera C-55, entre Castellbell i el Vilar i Manre-
sa, prioritzant-ne el tram de la ronda de Manresa i posant 
una atenció especial en els trams amb més sinistralitat.

b) Proposar al Grup de Treball sobre la Reordenació dels 
Peatges, mentre no s’executi el desdoblament de la car-
retera C-55,  l’estudi immediat de noves bonificacions o 
reduccions per al peatge de la carretera C-16 a fi que es 
pugui descongestionar aquella carretera.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 21/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la neteja de les vies fèrries
Tram. 250-00028/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la neteja de les vies del tren (tram. 250-
00028/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7557).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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Resolució 24/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’establiment del servei de trens Avant 
entre Lleida i Saragossa, l’increment de ser-
veis de trens d’alta velocitat que tenen para-
da a Lleida i la creació de títols de transport 
multiviatge per als usuaris dels trens AVE i 
Avant
Tram. 250-00043/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’establiment del servei de trens 
Avant entre Lleida i Saragossa, l’increment d’aquest ser-
vei amb trens nocturns des de Barcelona i la creació de 
títols de transport multiviatge per als usuaris dels trens 
AVE i Avant (tram. 250-00043/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 7568).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir el servei de trens Avant entre Lleida i Sara-
gossa.

b) Ampliar el nombre de serveis de trens d’alta veloci-
tat que tenen parada a Lleida entre les nou del vespre i 
les onze de la nit, especialment dels que tenen l’origen a 
Barcelona.

c) Crear títols de transport multiviatge per als usuaris ha-
bituals dels trens AVE i Avant.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 23/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la idoneïtat de l’emplaçament 
proposat per a la construcció d’un aeroport 
corporatiu i empresarial a Igualada i Òde-
na (Anoia) i sobre la concreció dels terminis 
d’execució
Tram. 250-00032/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la idoneïtat de l’emplaçament 
proposat per a la construcció d’un aeroport corporatiu 
i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la con-
creció dels terminis d’execució (tram. 250-00032/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 7561).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Respectar la declaració d’idoneïtat que va fer al juny 
del 2009 amb relació a l’emplaçament proposat pels 
ajuntaments d’Igualada i Òdena (Anoia) i el consorci de 
gestió de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena per a l’aeroport 
corporatiu i empresarial.

b) Concretar els terminis per a l’execució de les diferents 
fases del projecte de construcció de l’aeroport corpora-
tiu i empresarial d’Igualada i Òdena fins a l’entrada en 
funcionament, en el marc d’un projecte de col·laboració 
públic-privat, i prioritzar, per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, l’execució d’aquest projecte.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar, en el termini de sis mesos, un augment de 
l’oferta de serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia, 
entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, que inclogui, 
entre altres mesures, l’increment de les freqüències i 
l’ampliació de l’horari de serveis nocturns, i aplicar les 
conclusions de l’estudi tan aviat com sigui possible.

b) Ajustar la informació horària i de durada dels trajectes 
ferroviaris a la durada real ordinària.

c) Complir, de manera immediata i sense dilació, les pre-
visions, per a la línia 4, del Pla de transport de viatgers 
de Catalunya i del Pla d’infraestructures del transport de  
Catalunya en matèria de trens de rodalia i regionals, 
especialment la de perllongar el trajecte dels trens que 
neixen i moren a Martorell fins a Vilafranca del Penedès 
i, si és possible, fins a Sant Vicenç de Calders, un cop 
garantida la viabilitat tècnica.

d) Prioritzar les inversions pressupostàries per al millo-
rament de la línia 4 de rodalia.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 27/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la implantació de trens semidirectes 
al tram entre Manresa i Barcelona de la línia 
4 de rodalia
Tram. 250-00047/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’ampliació dels serveis ferroviaris de 
la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidi-
rectes entre Manresa i Barcelona (tram. 250-00047/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 7572).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar els estudis de viabilitat dels corredors fer-
roviaris, en el termini de tres mesos, per a planificar la 
creació de serveis ferroviaris semidirectes a la regió me-
tropolitana de Barcelona, integrats al sistema de rodalia, 

Resolució 25/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la implantació de trens semidirectes a 
la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00045/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’ampliació dels serveis ferroviaris 
de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens se-
midirectes entre la comarca de l’Alt Penedès i Barcelona 
(tram. 250-00045/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7570).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Presentar els estudis de viabilitat dels corredors fer-
roviaris de Catalunya en el termini de tres mesos, per a 
planificar la creació de serveis ferroviaris semidirectes a 
la regió metropolitana de Barcelona, integrats al sistema 
de rodalia, que incloguin el corredor ferroviari de la lí-
nia 4, especialment el tram entre Martorell i Barcelona.

b) Desenvolupar els acords amb el Ministeri de Foment 
per tal que el Pla d’infraestructures ferroviàries de roda-
lies de Barcelona (2008-2015) inclogui els treballs ne-
cessaris per a implantar serveis semidirectes a la línia 
4 de rodalia en el tram entre l’Alt Penedès i Barcelona.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 26/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament del servei ferroviari de 
la línia 4 de rodalia
Tram. 250-00046/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 3, 06.04.2011, DSPC-C 51

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 6 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’augment dels serveis de tren de roda-
lia de la línia 4 entre Sant Vicenç de Calders, Vilafranca 
del Penedès i Barcelona (tram. 250-00046/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7132) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7571).
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Resolució 46/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora de les carreteres N-141 
i C-63 entre Amer i Salt
Tram. 250-00057/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la presentació del projecte de 
construcció de la nova carretera N-141 de Salt a Anglès 
(tram. 250-00057/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 7350), 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8278) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 9004).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la 
millora de les carreteres N-141 i C-63 entre Amer i Salt, 
amb l’objectiu que sigui una obra de construcció priori-
tària i que les obres es puguin iniciar el primer semestre 
del 2012.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 47/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la millora de la mobilitat al Maresme
Tram. 250-00063/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat 
al Maresme (tram. 250-00063/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8276) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 9007).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

que incloguin el corredor ferroviari de la línia 4, especi-
alment el tram entre Manresa i Barcelona.

b) Desenvolupar els acords amb el Ministeri de Foment 
perquè el Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies 
de Barcelona (2008-2015) inclogui els treballs neces-
saris per a implantar serveis semidirectes al tram entre 
Manresa i Barcelona de la línia 4 de rodalia.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 45/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació del servei d’aten-
ció i ajuda a les persones amb mobilitat re-
duïda (Atendo) a les estacions de rodalia de 
Barcelona
Tram. 250-00054/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta 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), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9002).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en vir-
tut de les seves competències en la gestió dels serveis de 
rodalia de Barcelona, implanti el servei d’atenció i ajuda 
a les persones amb mobilitat reduïda (Atendo) en coordi-
nació amb el servei que actualment ofereix Renfe a totes 
les estacions de rodalia de la ciutat de Barcelona, i estu-
diï, en el termini de tres mesos, la viabilitat d’implantar 
aquest servei en les principals estacions de rodalia de la 
xarxa de Barcelona.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 49/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’aplicació de descomptes als peatges 
de l’autopista C-32 per a vehicles amb alta 
ocupació
Tram. 250-00065/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’aplicació de descomptes als 
peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb alta ocu-
pació (tram. 250-00065/09), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9009).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant ACESA per a l’aplicació imme-
diata del descompte a l’autopista C-32 per a vehicles amb 
ocupació alta (tres o més persones ocupants), una vegada 
definits els sistemes tecnològics i de control necessaris, 
tal com estableix el Decret 154/2010, del 2 de novembre, 
pel qual s’aprova amb caràcter temporal el sistema de 
reduccions aplicables en el peatge per a determinats usu-
aris i recorreguts a l’autopista C-32 Montgat-Mataró-Pa-
lafolls fins a la seva connexió amb la carretera GI-600.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 50/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la prolongació de la línia ferroviària 
entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00071/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia 
ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur (tram. 250-
00071/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9010).

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

a) Donar continuïtat a l’acord signat entre el Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques i el Con-
sell Comarcal del Maresme i adaptar-ne l’execució a 
cada exercici pressupostari.

b) Convocar la mesa de negociació de l’acord a què fa 
referència la lletra a per a desenvolupar els objectius que 
té assignats.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 48/IX del Parlament de Catalunya, 
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

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la 
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), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9008).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant ACESA per a l’aplicació imme-
diata del descompte a l’autopista C-32 per a vehicles amb 
baixa emissió de diòxid de carboni, tal com estableix el 
Decret 154/2010, del 2 de novembre, pel qual s’aprova 
amb caràcter temporal el sistema de reduccions aplica-
bles en el peatge per a determinats usuaris i recorreguts 
a l’autopista C-32 Montgat-Mataró-Palafolls fins a la 
seva connexió amb la carretera GI-600.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 52/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de les comunica-
cions ferroviàries entre Barcelona i Vilafran-
ca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00082/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4  
de rodalia (tram. 250-00082/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
7352), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 8280) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9019).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Millorar les comunicacions entre Barcelona i Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès) incrementant el nombre 
de trens de la línia 4 de rodalia Manresa - Barcelona -  
Vilafranca del Penedès - Sant Vicenç de Calders o, alter-
nativament, amb la prolongació de la línia 7 de rodalia 
des de Martorell fins a Vilafranca del Penedès (Alt Pe-
nedès), a partir del millorament de la infraestructura que 
en permeti incrementar la capacitat.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat l’ampliació de la 
capacitat de la línia 4 de rodalia amb la construcció de 
terceres vies en els trams on sigui possible.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2010

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Dur a terme durant aquesta legislatura els estudis de 
viabilitat i, si s’escau, el projecte de construcció d’un ac-
cés ferroviari al Pirineu de Lleida mitjançant la prolon-
gació de la línia Lleida - la Pobla de Segur fins a la Seu 
d’Urgell.

b) Elaborar un estudi de viabilitat d’un nou corredor fer-
roviari entre la Seu d’Urgell i Andorra.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 51/IX del Parlament de Catalu-
nya, 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

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 65

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la licitació i el finançament de les obres 
de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobre-
gat (Baix Llobregat) (tram. 250-00072/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 7351) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9011).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir que 
l’Estat estableixi els mecanismes pressupostaris neces-
saris i liciti l’any 2011 les obres de soterrament de les 
vies del tren segons el projecte constructiu que ha redac-
tat el Ministeri de Foment, tal com ha plantejat l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert M. Dolors Montserrat i Culleré
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1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre els con-
tractes de crèdit per a béns immobles d’ús 
residencial
Tram. 295-00025/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Consell 
relatiu a la competència, la llei aplicable, el 
reconeixement i l’execució de resolucions en 
matèria de règims economicomatrimonials
Tram. 295-00026/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con-
sell relatiu a la competència, la llei aplicable, 
el reconeixement i l’execució de resolucions 
en matèria d’efectes patrimonials de les uni-
ons registrades
Tram. 295-00027/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Justícia, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Resolució 60/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació al Sàhara Occidental
Tram. 250-00174/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 3, 04.05.2011, DSPC-C 71

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el 4 de maig de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta 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 re-
fugiats a Tindouf (tram. 250-00174/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 8871) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10328).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocu-
pació per la situació de vulneració dels drets humans que 
es viu als territoris ocupats del Sàhara Occidental i que 
afecta particularment la població sahrauí autòctona.

2. El Parlament de Catalunya reitera les diverses decla-
racions que s’han fet els darrers anys en pro del dret a 
l’autodeterminació del poble sahrauí, i també del com-
pliment de la legalitat internacional i de les resolucions 
de les Nacions Unides, inclosa la relativa a la celebració 
del referèndum d’autodeterminació.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

El secretari en funcions  El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Francesc Bragulat i Bosom Joan Boada i Masoliver

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 7/2011, referent a les diputacions de Ca-
talunya, àrees de tresoreria i endeutament, 
corresponent al 2008
Tram. 258-00010/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per la qual s’estableix l’apli-
cació a l’Ajuntament de Reus del règim d’or-
ganització dels municipis de gran població
Tram. 202-00038/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 9300 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposició de llei: 

Exposició de motius

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, regula el règim d’organització dels muni-
cipis de gran població en el títol X, títol que fou introduït 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a 
la Modernització del Govern Local. Amb aquesta refor-
ma es millora el disseny institucional del sistema de go-
vern dels municipis de gran població, perquè suposa un 
avanç cap a un model de govern adaptat a les necessitats 
aquests municipis.

D’acord amb el que estableix l’article 121 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, el règim d’organització dels muni-
cipis de gran població podrà aplicar-se als municipis la 
població dels quals superi els 75.000 habitants, que pre-
senten circumstàncies econòmiques, socials, històriques 
o culturals especials, sempre que sigui sol·licitat pels res-
pectius ajuntaments i així ho aprovi l’Assemblea Legisla-
tiva de la corresponent Comunitat Autònoma.

A aquest efectes, el Ple de l’Ajuntament de Reus, en la 
sessió de 29 d’octubre 2004, va acordar, per majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, sol·licitar 
al Parlament de Catalunya l’aplicació a l’Ajuntament de 
Reus de l’esmentat règim. Aquest acord fou refermat 
amb la mateixa majoria en la sessió del Ple municipal de 
28 de gener de 2011, i en virtut del qual ha estat elabora-
da una memòria justificativa de les causes que fonamen-
ten la petició municipal.

Reus és i ha estat al llarg de la història un important 
centre d’atracció comercial i cultural, amb un ric teixit 
social que fa que la ciutat presenti amb tota claredat 
les circumstàncies econòmiques, socials, històriques o 

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 200-00003/09

Antecedents del Projecte de llei
Reg. 12455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

En data 14 d’abril de 2011 va tenir entrada al Parlament 
de Catalunya el Projecte de Llei de modificació de la 
Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions, registre d’entrada núm. 10.852, 
aprovat pel Govern el dia 5 d’abril de 2011, junt amb la 
certificació i l’expedient administratiu corresponent.

Amb posterioritat, ha entrat al Departament d’Economia 
i Coneixement el dictamen del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya corresponent al Projecte de 
Llei esmentat, que us trametem perquè s’incorpori a l’ex-
pedient com a document 5, pàgines 18 a 25.

Barcelona, 5 de maig de 2011

El secretari del Govern
Germà Gordó i Aubarell

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Disposició final

Única. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de març de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu GP CiU; Miquel Iceta i 
Llorens, portaveu GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, 
portaveu GP PPC; Anna Simó i Castelló, portaveu GP 
ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; 
Alfons López i Tena, representant SP SI; Albert Rivera 
Díaz, president-representant SP C’s

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 12597); Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12694).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.05.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 12757); Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12815).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 16.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.05.2011.

culturals especials a què es refereix la Llei 7/1985, de 2 
d’abril.

D’altra banda la seva població oficial referida al 01.01.2010, 
d’acord amb les xifres oficials aprovades per Reial Decret 
1612/2010, de 7 de desembre (BOE 23.12.2010) és de 
106.622 habitants, superant àmpliament els 75.000 habi-
tants exigits per acollir-se a aquell règim.

Per tot això, atès que es compleixen les condicions legals 
establides en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
des del màxim respecte a l’autonomia local i a la potes-
tat d’autoorganització municipal, es disposa l’aplicació a 
l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels mu-
nicipis de gran població mitjançant aquesta llei.

Així mateix tenint en compte el principi de diferen-
ciació al que obeeix aquest règim i el reconeixement 
de màxima autonomia municipal, es faculta per mitjà 
d’aquesta llei a l’Ajuntament de Reus que desenvolupi el 
seu règim organitzatiu i de funcionament a través d’una 
carta municipal. Fórmula que entronca amb la tradició 
jurídica catalana, que preveia ja el règim de carta en la 
Llei municipal de Catalunya de 1934 i que posterior-
ment ha estat recollit també en la Llei 22/ 1998, de 29 
de desembre, per la qual s’aprova la Carta municipal de 
Barcelona.

Per tot l’antecedent, els grups parlamentaris sotasignants 
presenten la següent,

Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels Municipis de Gran 
Població

Article primer. Municipi de gran població

És aplicable a l’Ajuntament de Reus el règim d’organitza-
ció dels municipis de gran població, d’acord amb el que 
estableix el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regula-
dora de les Bases del Règim Local.

Article segon. Carta municipal

L’Ajuntament de Reus desenvoluparà mitjançant una car-
ta municipal el règim organitzatiu previst a títol X de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.

Disposició transitòria

Única. Desenvolupament

1. L’Ajuntament de Reus disposarà d’un termini d’un any 
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a aprovar una 
carta municipal i altres normes orgàniques necessàries 
per a l’adaptació de la seva organització al que preveu el 
títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

2. Fins a l’entrada en vigor de les normes esmentades al 
punt anterior restarà vigent el Reglament Orgànic Mu-
nicipal.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i la consolidació del Servei de Cardiologia i 
de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Car-
díaca de l’Hospital Universitari Doctor Jo-
sep Trueta, de Girona
Tram. 250-00210/09

Esmenes presentades
Reg. 12325 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12325)

Apartat 1

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

«1. Mantenir i enfortir el Servei de Cardiologia de refe-
rència que pivota en l’Hospital Josep Trueta, que a més 
és un element clau en la recerca i innovació de l’IDIBGI 
(Institut de Recerca Gironí), model a través del Regicor 
i de projectes actuals de transferència des del Parc Cien-
tífic i Tecnològic així com en Salut pública, rehabilitació 
i docència.»

Apartat 2

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

«2. Mantenir la Unitat d’Hemodinàmia i de Cirurgia 
Cardíaca vinculada al Vall d’Hebron, sempre d’acord 
amb els criteris de reordenació del terciarisme que es pu-
guin definir en el futur.»

Proposició de llei de mesures de protecció i 
suport de les famílies nombroses
Tram. 202-00033/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 12683); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12694).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 12.05.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 12760) 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12815)..

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 16.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.05.2011.
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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

Esmenes presentades
Reg. 12322 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12322)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a sol·licitar al Govern italià, entenent que aquest no 
és hereu ni responsable del bombardeig sobre la ciutat de 
Barcelona per part del govern feixista de l’època, que la-
menti el fet de la participació del seu exèrcit en els bom-
bardeigs que van fer tant de mal a la població de Barce-
lona, així com a d’altres poblacions del nostre país.»

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de la refosa de les modificaci-
ons de la relació de llocs de treball del per-
sonal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00220/09

Esmenes presentades
Reg. 12323 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12323)

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

«1. Que adopti les mesures necessàries per tal de pro-
cedir, amb posterioritat a la publicació al DOGC dels 
decrets de reestructuració de tots els Departaments de 
la Generalitat i l’elaboració consegüent de les correspo-
nents relacions de llocs de treball, a publicar formalment 
al DOGC la refosa de les modificacions dels llocs de tre-
ball (RLT) del personal funcionari de l’Administració de 
la Generalitat, que té caràcter anual.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12326 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12326)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar un abordatge global de les llistes d’es-
pera en el conjunt d’intervencions quirúrgiques per tal 
de garantir temps màxims d’espera en el major nombre 
possible de procediments quirúrgics.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12297 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12297)

Apartat 2

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

«2. Elaborar i aprovar, abans d’acabar l’any 2011, un Pla 
d’estalvi i eficiència energètica a curt i llarg termini que, 
seguint les recomanacions de la Unió Europea, redueixi 
i faci més eficient a Catalunya el consum energètic pú-
blic, privat, domèstic i industrial.»
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Addició d’un nou apartat 1 bis

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«1 bis. Incloure en la seva programació d’inversions la 
construcció d’un nou hospital de referència a la ciutat de 
Tarragona (Tarragonès) davant les mancances que patei-
xen els ciutadans en l’atenció sanitària.»

Proposta de resolució sobre els equipa-
ments i l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09

Esmenes presentades
Reg. 12328 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12328)

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

Dels apartats 1 i 2 en un apartat 1

«1. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupos-
tos, la inclusió dels projectes d’equipaments d’atenció 
sanitària a la comarca del Garraf.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12329 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12329)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, 
en el marc de l’elaboració dels pressupostos, la inclusió 
del projecte de nou hospital Vicenç Ferrer de Rubí, Sant 
Cugat i Castellbisbal.»

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

«2. Que adopti les mesures que calguin per tal de pro-
cedir, amb una periodicitat trimestral, a donar publicitat 
a través de la pàgina web, d’acord amb el que estableix 
el vigent Decret 128/2002, de les modificacions i actu-
alitzacions que es produeixin en la Relació de Llocs de 
Treball (RLT) del personal funcionari de l’Administració 
de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les inversions del Pacte de salut de Tar-
ragona i sobre l’activació del Govern Terri-
torial de Salut i la comissió mixta de segui-
ment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09

Esmenes presentades
Reg. 12327, 12361 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12327)

Apartat 1

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

«1. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupos-
tos, la inclusió dels projectes de remodelació de l’Hospi-
tal Joan XXIII, el centre d’alta resolució de Campclar i el 
desdoblament del CAP Jaume I de Tarragona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12361)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] Campclar, tot prioritzant les actuacions més urgents 
i necessàries incloses al pla director de l’hospital Joan 
XIII. Així mateix [...]»
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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

Esmenes presentades
Reg. 12332 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12332)

Apartat 3

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

«3. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupos-
tos, la inclusió de les obres de remodelació i millora del 
CAP Roquetes.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09

Esmenes presentades
Reg. 12309 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12309)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament operatiu en el decurs de 
la present legislatura les dependències policials necessà-
ries per abordar adequadament la seguretat ciutadana 
de Girona i Salt.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12330 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12330)

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

«1. Estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressupostos, 
la inclusió del projecte del nou Hospital Ernest Lluch.

2. Garantir l’atenció sanitària a la comarca del Vallès 
Occidental, realitzant, en el cas necessari, contractació 
de serveis complementaris de suport a l’Hospital de Sa-
badell amb d’altres centres de la comarca.»

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del nou hospital públic de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-00225/09

Esmenes presentades
Reg. 12331 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12331)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pres-
supostos, la inclusió del projecte de nou hospital de Tor-
tosa.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12311)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat:

1.Elaborar, cada tres anys, el Pla de Seguretat Viària, 
que es tracta d’un pla transversal on participen diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya conjunta-
ment amb el Departament d’Interior, com per exemple el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament 
de Salut, el Departament d’Ensenyament, el Departa-
ment de Justícia i el Departament d’Empresa i Ocupació, 
orientat a reduir la sinistralitat.

2.El Pla contemplarà mesures en tots els actors sobre els 
que es pot incidir per tal de reduir la sinistralitat: con-
ductor, infraestructura i vehicle.

3.El Pla es concretarà anualment en el Programa d’ac-
tivitats, on cada agent participant indicarà el pressupost 
que ha reservat per les activitats relacionades amb la se-
guretat viària. Al Pla també es concretarà la periodicitat 
de cada acció.»

Proposta de resolució sobre la cobertura 
del canal Esport3
Tram. 250-00230/09

Esmenes presentades
Reg. 12306 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CCMA, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12306)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
treballant per assolir l’objectiu per tal que el servei de 
difusió del MUX2 de TVC s’emeti des dels 229 centres 
emissors i transporti el senyal des dels estudis de TVC 
fins a aquests centres, garantint el mateix nivell de cober-
tura que els actuals canals de TVC al MUX1.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12310 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12310)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer un seguiment de les actuacions dutes a terme 
pel Ministeri de Foment de senyalització dels TCA’s i dels 
seus resultats objectius, per tal de poder procedir si s’es-
cau a la seva implementació a les carreteres de titularitat 
de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a reduir la sinistralitat viària en 
els punts de màxima concentració d’acci-
dents
Tram. 250-00229/09

Esmenes presentades
Reg. 11668, 12311 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 11668)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat:

1.Elaborar en el termini de sis mesos un pla integral i 
transversal (amb la participació dels departaments de 
Territori i Sostenibilitat, Interior i els que es considerin 
oportuns, la participació d’entitats i experts i la consulta 
als grups parlamentaris) orientat a reduir la sinistralitat 
en els punts de màxima concentració d’accidents.

2. [...].

3. [...].»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a seguir realitzant les inspeccions necessàries [...]»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de salut a Sant Joan de les Aba-
desses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09

Esmenes presentades
Reg. 12333 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12333)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió del centre de salut de Sant Joan de les 
Abadesses.»

Proposta de resolució sobre el Programa 
d’aplicació de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09

Esmenes presentades
Reg. 12303 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 11.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12303)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar treballant, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran, per tal de donar impuls al desplegament de l’ofi-
cialitat d’aquesta llengua al territori català.»

Proposta de resolució sobre les activitats 
commemoratives de la proclamació de la 
República previstes per al 2011
Tram. 250-00231/09

Esmenes presentades
Reg. 12324 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12324)

De modificació dels punts 2 i 3

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

«2. Que des del Memorial Democràtic es continuï donant 
suport a les activitats de difusió i commemoratives de la 
proclamació de la República impulsades per les entitats 
de memòria històrica i els ajuntaments, amb l’objectiu 
de donar a conèixer la transcendència d’aquells esdeve-
niments i els avenços polítics, socials i culturals que va 
comportar per a Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12308 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12308)

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures necessàries per tal d’evi-
tar que les barques d’encerclament provinents d’altres 
zones, més enllà de les aigües del Mar Mediterrani, pes-
quin a les aigües del Golf de Sant Jordi i a sancionar-les 
en base a la normativa vigent.»
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Proposta de resolució sobre la cobertura de 
places vacants del personal de l’Administra-
ció de Justícia
Tram. 250-00247/09

Esmenes presentades
Reg. 12294 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12294)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat per tal que de forma excepcional, procedeixi a mo-
dificar les limitacions que estableix el Decret 109/2011 
pel que al personal al servei de l’Administració de Jus-
tícia, per tal que es puguin cobrir les places que resultin 
vacants arran de la resolució dels processos d’oposició i 
de provisió de llocs de treball en aquest àmbit»

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 sociosani-
tari de referència
Tram. 250-00250/09

Esmenes presentades
Reg. 12334 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12334)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió del projecte de nou hospital de Vilano-
va i la Geltrú.»

Proposta de resolució sobre el suport a la 
campanya de comunicació sobre la valorit-
zació del suro
Tram. 250-00240/09

Esmenes presentades
Reg. 12298 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12298)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port a la campanya de comunicació sobre la valorització 
del suro a nivell estatal com a comunitat autònoma sure-
ra, conjuntament amb el Govern de l’Estat, sempre que 
els nous pressupostos ho permetin, –compromès a apor-
tar el 50% del Pla–, la resta de comunitats autònomes 
amb presència del sector i el propi sector industrial.»

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’artesania del suro
Tram. 250-00241/09

Esmenes presentades
Reg. 12299 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12299)

Apartat 1

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

«1. Presentar a la Comissió d’avaluació la incorporació 
de l’artesania del suro en els programes de foment de 
l’artesania com Empremtes de Catalunya.»
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4. Continuar confiant amb els consells esportius per la 
coordinació del Pla a les comarques de Catalunya i amb 
la Unió de Consells a nivell nacional.

5. Fer les aportacions econòmiques a les associacions es-
portives escolars, a les AMPES, als consells esportius i 
als professors responsables de l’activitat d’acord amb les 
possibilitats pressupostàries.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12360)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«[...] i als professors responsables de l’activitat i a que 
aquestes aportacions siguin gestionades pels Consells 
Esportius o els Ajuntaments.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12304 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 11.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12304)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
una política de col·laboració i suport a través de subven-
cions i convenis amb les entitats que defensen la cultura 
catalana a la Catalunya Nord.»

Proposta de resolució sobre el proveïment 
de les places de funcionaris de presons i el 
manteniment dels interins
Tram. 250-00253/09

Esmenes presentades
Reg. 12295 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12295)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la necessària modificació de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, i si s’escau de l’estatut or-
gànic del Ministeri Fiscal, per tal que en les comunitats 
autònomes amb competències assumides que tinguin 
llengua pròpia, el seu coneixement es consideri mèrit de-
terminant en l’àmbit territorial corresponent, en tots els 
processos de selecció del personal funcionari al servei de 
l’administració de Justícia, de jutges, de magistrats de se-
cretaris judicials i de fiscals.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Pla català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09

Esmenes presentades
Reg. 12316, 12360 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12316)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir el Pla Català d’Esport a l’Escola en els 
següents paràmetres:

1. Mantenir la relació entre la Conselleria d’Ensenya-
ment i el Consell Català de l’Esport pel desenvolupament 
del Pla.

2. Evitar que les entitats esportives escolars i les AMPES 
que participin al Pla Català a través dels Plans d’Entorn 
vegin disminuïdes les ajudes per la seva participació en 
el mateix.

3. Trobar els mecanismes de participació i col·laboració 
de les administracions locals pel desenvolupament del 
Pla al territori.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12301)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a tenir en compte a l’hora d’acceptar candidats 
per als cursos de formació, que realitzarà el SOC per a 
la fabricació del nou model de l’Audi Q3, la necessitat 
de recol·locació de manera preferent dels treballadors de 
l’antiga empresa SAS que encara resten a l’atur.»

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del programa e-justícia.cat i la ge-
neralització de l’expedient electrònic
Tram. 250-00274/09

Esmenes presentades
Reg. 12023 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12023)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«Continuar desenvolupant l’actual programa “e-justícia.
cat”, destinant els recursos humans i materials necessaris 
per fer possible el desenvolupament i la implantació total 
d’aquest projecte abans de la fi d’aquesta legislatura.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

«Continuar desenvolupant la integració de tots els recur-
sos telemàtics al programa de tramitació processal que 
ha de possibilitar, abans de la fi d’aquesta legislatura, la 
implantació total de l’expedient electrònic.»

Proposta de resolució sobre el suport al 
manteniment de l’activitat productiva de Ca-
caolat
Tram. 250-00263/09

Esmenes presentades
Reg. 12300 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12300)

Apartat 1

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

«1. Que el Govern faci el seguiment de l’evolució de la 
situació de l’empresa Cacaolat per tal d’iniciar les actu-
acions oportunes, d’acord amb els administradors con-
cursals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12286, 12301 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12286)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a tenir en compte a l’hora d’acceptar candidats 
per als cursos de formació, que realitzarà el SOC, per a 
la fabricació del nou model de l’Audi Q3, la necessitat 
de recol·locació dels treballadors provinents d’empreses 
auxiliars del sector de l’automòbil.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 12296 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12296)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar els imports que ha de lliurar el Govern 
de l’Estat pels dipòsits que cal consignar per recórrer en 
via judicial i incrementar amb aquests, els mòduls que 
perceben els advocats i advocades que presten el seu ser-
vei en l’assistència jurídica gratuïta»

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00282/09

Esmenes presentades
Reg. 12335 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12335)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, en el marc de l’elaboració dels pressu-
postos, la inclusió del projecte de nou hospital de l’Hos-
pitalet de Llobregat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 11488 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 05.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 11488)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«4. Instar al Govern de la Generalitat per tal que doti 
convenientment amb les inversions necessàries a TVC 
per tal que la cobertura del canal Esports3 arribi a la 
totalitat de la població del país.»

Proposta de resolució sobre l’ús públic, cul-
tural i turístic del conjunt monumental del 
Castell de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-00279/09

Esmenes presentades
Reg. 12305 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 11.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12305)

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

«1. Posar en coneixement de l’Ajuntament de Mediona i 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, titular del castell 
de Santa Maria de Mediona, quins són els deures de con-
servació dels propietaris  que estableix la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català.

2. Informar al titular del castell i l’Ajuntament de Medio-
na sobre les línies d’ajut establertes, a les quals es poden 
acollir, per tal que es realitzin les actuacions de rehabili-
tació d’aquest castell d’acord amb el pla director aprovat 
l’any 2009.»
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transitòria cinquena del Decret 52/2011, de 4 de gener, 
d’estructura del Departament d’Empresa i Ocupació. 
Així mateix la Direcció General de la Inspecció de Tre-
ball ha manifestat la seva voluntat de reduir a la meitat el 
nombre de personal tècnic habilitat.

No es pot oblidar que la tasca dels tècnics habilitats de 
la Inspecció de Treball té una dimensió preventiva que 
incideix en la millora de les condicions de treball, com 
demostra el fet que el cinquanta cinc tècnics habilitats 
han realitzat al llarg de 2010 unes 4000 actuacions habi-
litades, de els quals un 5% van finalitzar amb un informe 
d’incompliment dels requeriments efectuats.

Malauradament a Catalunya la sinistralitat laboral con-
tinua sent un greu problema, cada dia es produeixen uns 
sis-cents accidents, provocant un cost econòmic de quasi 
l’1% del PIB. Malgrat tots els avenços encara no dispo-
sem de tots els mitjans necessaris per lluitar amb més 
efectivitat contra la xacra dels accidents de treball. L’Or-
ganització Internacional del Treball estableix un ràtio 
d’un inspector o inspectora per cada 10.000 treballadors 
i treballadores i a Catalunya la ràtio és d’un Inspector o 
inspectora per cada 27.000 persones treballadores.

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: 

1) Constituir l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, 
i procedir al desenvolupament del Cos de Subinspectors 
de Seguretat i Salut en el Treball, integrat pel personal 
tècnic habilitat, donant ple compliment a la Llei 11/2010, 
del 19 de maig, de l’Agència Catalana d’Inspecció de 
Treball.

2) Destinar els recursos humans i econòmics necessa-
ris per realitzar els programes adreçats a la vigilància 
i control de les condicions de treball amb l’objectiu de 
lluitar eficaçment contra la sinistralitat laboral per part 
del personal tècnic habilitat.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la constitució 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
i el desenvolupament del Cos de Subinspec-
tors de Seguretat i Salut en el Treball
Tram. 250-00406/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada 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.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en l’àmbit 
laboral, el dret de tots els treballadors a acomplir les tas-
ques laborals i professionals en condicions de garantia 
per a la salut, la seguretat i la dignitat de les persones. 
Així mateix, l’Estatut atorga a la Generalitat competèn-
cies en matèria d’inspecció de treball, relacions laborals 
i seguretat i salut laboral. La millora de les condicions de 
treball i de la prevenció de riscos laborals té una incidèn-
cia directa en la salut dels treballadors i les treballadores 
i en la competitivitat de les empreses.

Els darrers anys s’han anat impulsant diferents instru-
ments per al control de les condicions de treball i la lluita 
contra els accidents de treball. El Decret 12/2006, de 31 
de gener, pel qual es regulen les condicions, procedi-
ments d’habilitació i organització per a l’exercici de la 
funció de comprovació de les condicions de seguretat i 
salut a les empreses i centres de treball per part del per-
sonal tècnic de la Generalitat, desplega normativament 
la figura dels tècnics habilitats, que realitzen les funcions 
de vigilància i control de les condicions de treball, que 
fins aquell moment realitzava la Inspecció de Treball.

El 2010 s’aprova la Llei de l’Agència Catalana d’Inspec-
ció de Treball, que desplega les previsions estatutàries 
i,entre d’altres qüestions, crea un Cos de Subinspectors 
de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’han d’in-
tegrar els tècnics habilitats, per dur a terme les funcions 
de vigilància i control de les normes de seguretat i salut 
en el treball.

Posteriorment el Govern de la Generalitat aprova el De-
cret 86/2010, de 29 de juny, d’organització territorial 
de la Inspecció de Treball de Catalunya, que integra el 
personal tècnic habilita a l’estructura orgànica de la Ins-
pecció de Treball. De les setanta cinc places previstes 
inicialment només cinquanta cinc van restar adscrites a 
la Inspecció de Treball de Catalunya.

Finalment, l’actual Govern de la Generalitat ha deixat 
palesa la seva voluntat de suprimir l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, tal com estableix la disposició 
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Proposta de resolució sobre el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i l’Ajuntament de Castelló d’Empúri-
es (Alt Empordà) per a traslladar el fons del 
Centre de Documentació del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà a la biblioteca 
de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 12093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada, Joan Boada Masoliver, diputat, Salvador Milà 
Solsona, 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 Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per accelerar el trasllat de la biblioteca del parc 
natural dels Aiguamolls de l’Empordà a la biblioteca de 
Castelló d’Empúries per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà que de-
pèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, té actualment a la seva seu 
del Cortalet, el Centre de Documentació de consulta es-
pecialitzada en temes relacionats amb qualsevol aspecte 
d’aquest Parc Natural, i altres temes més generals sobre 
el medi ambient.

El Centre de Documentació és un lloc de referència en 
aquest temes, però té dificultats d’espai i d’horaris per 
aconseguir abastar un major grau d’accessibilitat als 
usuaris, especialment als estudiants, en tant que la nova 
biblioteca municipal de Castelló d’Empúries té disponi-
ble un espai i uns horaris més adequats.

El Departament de Medi ambient i Habitatge de l’ante-
rior govern de la Generalitat va iniciar les gestions amb 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries fer per possible dis-
posar dins les instal·lacions de la Biblioteca pública de 
Castelló d’Empúries, de un àmbit destinat a dipositar i 
facilitar l’accés a la documentació del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà, tot considerant les sinèrgies 
entre la biblioteca i el centre per aconseguir una millor 
eina de treball per als estudiants i investigadors.

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: 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències als centres d’atenció 
primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12014 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, 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 Salut.

Exposició de motius

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), gestor dels CAPs 
d’Hostalric, Breda i Anglès, va comunicar el mes d’abril 
als alcaldes dels municipis als quals dóna assistència, 
que a partir del mes de juny (després de les eleccions 
municipals del 22 de maig) ja no es donarà en aquests 
CAPs el servei d’urgència de dilluns a divendres i caps 
de setmana. A partir d’aquesta data el servei d’urgència 
només s’atendrà al CAP de Santa Coloma de Farners.

Això vol dir que uns 20.000 habitants dels municipis de 
Breda, Riells-Viabrea, Hostalric, Sant Feliu de Buixa-
lleu, Massanes, Anglès, la Cellera de Ter, Osor, Amer i 
Sant Julià de Llor, es veuran privats d’aquest servei.

Les comunicacions d’aquests pobles amb Santa Colo-
ma són deficients (sobretot Hostalric, Breda, Massanes, 
Riells-Viabrea, Sant julià de Llor, Osor) i el trasllat del 
pacient és complicat, sobretot quan l’atenció ha de ser 
urgent.

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 no eliminar el servei d’urgència, de dilluns a di-
vendres i caps de setmana, que es dóna en els CAPs de 
Breda, Hostalric i Anglès.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les gestions necessàries amb la 
concessionària de la línia d’autobús entre Sant Quintí de 
Mediona (Alt Penedès) i Vilafranca del Penedès, per tal 
d’incrementar les freqüències de servei de la línia L1172, 
especialment a la tarda i els caps de setmana.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 11/2010, de l’Agència Catala-
na d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12119 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista i 
Jaume Collboni i Cuadrado, diputat del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat 12 de maig de 2010 el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència 
Catalana d’Inspecció de Treball desenvolupant així els 
preceptes de «L’Estatut d’autonomia del 2006, que va fer 
un pas endavant i va incorporar un canvi molt significa-
tiu en la configuració del sistema d’Inspecció de Treball 
i Seguretat Social a Catalunya en establir, en l’article 
170.2, que els funcionaris dels cossos que acompleixen 
la funció pública inspectora en matèria de treball i rela-
cions laborals havien de passar a dependre orgànicament 
i funcionalment de la Generalitat, sens perjudici de l’ar-
ticulació dels mecanismes de cooperació necessaris per 
a garantir el compliment eficaç de la funció inspectora 
en totes les matèries de l’àmbit social.»

L’objectiu principal d’aquesta llei era, segons el seu pro-
pi preàmbul, «desplegar l’Estatut d’autonomia i donar 
compliment als articles 170.2 i 138.2 amb la creació de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball, mitjançant la 
qual la Generalitat ha d’exercir la funció d’inspecció de 
treball en les matèries de l’ordre social de la seva com-
petència».

«La Inspecció de Treball i Seguretat Social compleix 
una funció social amb una gran transcendència per al 
desenvolupament de les relacions laborals, en la mesura 
que és el servei per mitjà del qual la Generalitat pot vet-
llar pel compliment de les normes en l’ordre social i pel 

Accelerar les gestions per acordar un conveni de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de 
Castelló d’Empúries que reguli el trasllat i la ubicació 
del fons del Centre de Documentació del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà a la biblioteca de Caste-
lló d’Empúries, així com el seu funcionament, d’acord 
amb les condicions que s’estableixin, que permeti dispo-
sar d’un espai diferenciat de la resta de documents i que 
permeti la seva consulta als investigadors, estudiants i 
públic en general amb més facilitat.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Boada Masoliver, diputat del GP d’ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la freqüència de pas dels autobusos de la 
línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Josep Llobet 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, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El municipi de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) 
està comunicat amb la capital de la comarca a través de 
la línia d’autobús L1172 operada per la companyia His-
pano Igualadina.

Aquesta companyia opera tres freqüències els dies labo-
rables a les 7.40, 10.45 al matí i a les 16.20 de la tarda. 
Els dissabtes opera dues freqüències a les 8.05 i a les 
10.45, quedant desatès l’horari de tarda.

Des de diversos àmbits del municipi, s’ha demanat una 
millora en el servei amb unes freqüències més ajustades 
a les necessitats dels habitants del municipi que els per-
meti desplaçar-se en transport públic amb més facilitat, 
tant en els dies feiners com en els dissabtes i festius en 
que el servei és més limitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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de seguretat de l’estat es troben entre altres nombroses 
comissaries de la Policia Nacional i les casernes de la 
Guardia Civil. Algunes de les instal·lacions que fins 
aleshores estaven al servei d’aquests cossos i forces de 
seguretat de l’Estat han estat destinades a altres serveis 
públics, però encara hi ha determinats equipaments que 
des del desplegament dels Mossos d’Esquadra no tenen 
cap utilitat.

Aquest és el cas de les casernes de la Guardia Civil que 
hi ha a moltes viles de Catalunya. Casernes que tenen 
en el seu interior els habitatges i la resta de dependèn-
cies que, fins al desplegament dels Mossos d’Esquadra, 
eren ocupades pels membres d’aquest cos. Actualment la 
caserna del municipi de Sant Quintí de Mediona (Alt Pe-
nedès) està desocupada. Aquesta situ ació està recollida 
al vigent pla d’ordenació urbanística municipal. Segons 
el pla l’immoble està qualificada com a habitatge de do-
tació pública.

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona des de que la 
caserna de la Guardia Civil està desocupada ha iniciat, 
en diverses ocasions, els tràmits per sol·licitar la desa-
fecció d’aquesta instal·lació, però encara no s’ha avançat 
en aquest sentit. Amb el pas del temps, la caserna es va 
deteriorant i existeix un perill considerable d’ocupació.

Un dels possible usos possibles que es pot donar a l’anti-
ga caserna de la Guardia Civil a Sant Quintí de Mediona 
es destinar-la a que sigui la seu corporativa de l’Agru-
pació de Defensa Forestal (ADF) que hi ha implantada 
per aquesta zona de l’Alt Penedès.

Les agrupacions de defensa forestal són associacions 
formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels 
municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat 
la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Des 
de la seva posada en marxa a l’Alt Penedès, l’ADF ha de-
senvolupat una important tasca en el manteniment i la 
vigilància d’una de les zones boscoses més importants 
d’aquesta comarca catalana.

Desenes de persones integren aquests equips que han 
vist que al llarg dels anys com s’ha ampliat el col·lectiu 
que es dedica a la lluita contra els incendis forestals a 
l’Alt Penedès, així com els dispositius al seu abast per 
portar a terme aquesta tasca. Actualment l’Agrupació de 
Defensa Forestal té a la seva disposició dos camions de 
gran envergadura que faciliten les seves funcions.

Tot i la tasca que desenvolupa l’ADF de l’Alt Penedès 
no tenen una seu on poder ubicar les seves instal·lacions 
amb les condicions de seguretat necessàries per raó de la 
seva feina. La base principal està situada a Sant Quin tí 
de Mediona, però tenen un àmbit d’actuació molt més 
ampli i abasten diversos municipis del seu entorn.

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 iniciar, davant el Govern de l’Estat, les gesti-
ons necessàries per a que l’antiga caserna de la Guardia 
Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) un cop 
desafectada al seu actual ús públic, pugui destinar-se a 

respecte als drets laborals i sindicals dels treballadors, i 
exigir, en cas d’incompliment, les responsabilitats admi-
nistratives que corresponguin mitjançant la proposta de 
sanció als subjectes responsables.»

«La seva actuació en els àmbits de l’accés a l’ocupació, 
la contractació laboral, les condicions de treball, la se-
guretat i salut en el treball, les relacions col·lectives i sin-
dicals, la igualtat i la no-discriminació, i amb relació al 
treball dels infants i els adolescents, entre altres matèries 
de l’ordre social, fa que sigui una institució tradicional-
ment vinculada a la defensa i a la protecció dels drets 
dels treballadors i de llurs organitzacions sindicals.»

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 finalitzar, durant l’any 2011, el desplegament de 
la Llei 11/2010, del 19 de maig, de l’Agència Catalana 
d’Inspecció de Treball, per tal que la Generalitat pugui 
exercir en total plenitud la funció d’inspecció de treball 
en les matèries de l’ordre social de la seva competència.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jaume Collboni i Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la destinació 
de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant 
Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00411/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Pere Calbó i Roca, diputat, 
Pere Calbó i Roca, 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 si-
gui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El desplegament de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra per tot el territori de Catalunya, amb el 
que es va substituir la presència dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat, es va completar l’any 2008. Aquest 
desplegament va fer que moltes de les instal·lacions que 
estaven afectades a l’anterior servei policial hagin deixat 
de tenir el seu ús.

Entre les instal·lacions que han estat deixat d’estar vin-
culades a la presència a Catalunya de les forces i cossos 
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3. Informar, amb precisió i transparència, a la comissió 
de seguiment creada per aquesta obra de qualsevol canvi 
en el compliment del calendari d’execució establert.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’adquisició i 
l’inici de les obres per a implantar un nou 
accelerador lineal d’electrons a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Mònica Lafuente de la Torre, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, 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

La Societat Espanyola d’Oncologia Radioteràpica reco-
mana, com a mínim, un accelerador lineal d’electrons 
per cada 250.000 habitants.

Per atendre les necessitats dels ciutadans de les comar-
ques de Lleida, a finals de 2010 es van adjudicar les 
obres d’acondicionament de l’espai per a la instal·lació 
d’un nou accelerador lineal a l’Hospital Arnau de Vila-
nova de Lleida a una UTE, integrada per les empreses 
Building and Bridge SLU i Empresa Constructora Fa-
miliar SA, per un import de 780.135 euros, per tal que 
s’iniciessin les obres a principis de 2011.

La necessitat d’aquestes obres és indiscutible: L’Hospital 
Arnau de Vilanova té una població de referència d’uns 
500.000 habitats i tan sols disposa d’un accelerador line-
al de més de cinc anys d’antiguitat i que no permet admi-
nistrar tractaments de IMRT, mentre altres hospitals de 
la Xarxa Pública disposen de fins a 4 acceleradors per a 
una població aproximada de 800.000 habitants, adaptats 
al tractaments de càncers com el de pròstata, de coll, etc.

A principis de 2011, vist que no s’inicien les obres, 
aquest Grup presenta una pregunta per escrit en la que el 
conseller de Salut respon que «el Departament de Salut 
està analitzant les diferents in versions en equipaments 
sanitaris per tal de, en el marc del procés d’elaboració 
dels pressupostos, establir una nova planificació d’acord 
amb l’entorn econòmic i financer actual».

Però també hem conegut que, fruit de les retallades que 
reclama el Departament de Salut, no només no s’han ini-
ciat les obres sino que també s’ha clausurat la unitat de 

l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès perquè 
sigui la seu de les instal·lacions.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de prolongació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, 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 da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 26 d’abril en la reunió de la comissió de segui-
ment de les obres del perllongament dels FGC a Terras-
sa, representants del Departament van informar a l’Ajun-
tament i als veïns que les obres estaven paralitzades.

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, en una reunió 
amb l’Alcalde de Terrassa el passat mes de febrer es va 
comprometre a que el perllongament entraria en funci-
onament el primer trimestre del 2012. Dies més tard un 
Diputat del Grup Parlamentari que dona suport al Go-
vern afirmava en un mitjà de comunicació que no entra-
ria en funcionament fins al maig de 2012.

El Grup Parlamentari Socialista considera prioritari per 
al municipi de Terrassa així com per al desenvolupament 
del model de mobilitat sostenible i segura i per tal de 
complir amb els compromisos fixats amb els veïns i les 
veïnes de la ciutat vallenca que s’instrumentin les me-
sures necessàries per reiniciar d’immediat les obres del 
perllongament dels FGC a Terrassa.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Reprendre de forma immediata les obres del perllon-
gament dels FGC a Terrassa

2. Mantenir el compromís de posada en funcionament 
del nou tram el primer trimestre del 2012.
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110.000 aturats registrats a la ciutat de Barcelona, fan 
que aquesta situació de precarietat i provisionalitat en les 
instal·lacions de l’OTG que correspon al districte de Sant 
Montjuic no es pugui mantenir indefinidament per més 
temps.

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 obrir, en el termini màxim de tres mesos, una 
Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) en el districte 
de Sants Montjuic de Barcelona (Barcelonès)

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, prtaveu del GP del PPC; Jor-
di Cornet i Serra, diputat del GP del PPC; Pere Calbó i 
Roca, diputat del GP del PPC; Maria de los Llanos de 
Luna Tobarra, portaveu adjunta del GP del PPC; Santia-
go Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la creació el 
2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de 
trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 
2011-2013
Tram. 250-00415/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12375 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
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 d’Interior.

Exposició de motius

El Pla de Seguretat Viària 2011-2013 ha estat aprovat 
per la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viaria el 
mes d’abril d’aquest any.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Crear dins l’any 2011 l’Oficina de la Víctima d’Acci-
dents de Trànsit, prevista en el Pla de Seguretat Viaria 
2011-2013, com a centre de referència i com a oficina 
amb informació que orienti, ajudi i expliqui els drets de 
les víctimes, i a la que les persones es puguin adreçar de 
manera directa i senzilla.

cobalt que permetia fer tractaments pal·liatius, i que ha-
via de prestar servei fins la posada en funcionament del 
nou accelerador.

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 iniciar de manera immediata les obres i adqui-
rir els equipaments necessaris per a la implantació d’un 
nou accelerador lineal a l’Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida, per tal de garantir que els pacients d’oncologia de 
les terres de Lleida reben un tractament de qualitat.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Grup Parlamen-
tari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, diputat del GP 
Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la 
Torre, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de treball de la Generalitat al 
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
Tram. 250-00414/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12293 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Jordi Cornet i 
Serra, diputat, Pere Calbó i Roca, diputat, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, Santiago Ro-
dríguez Serra, 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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’Oficina de Treball de la Generalitat de la Plaça de La 
Farga, al districte de Sants-Montjuic de Barcelona va 
ser traslladada el juliol de 2009 a l’OTG de l’Estació del 
Nord. El tancament de l’oficina anterior es va fer ja que 
les instal·lacions no complien amb les condicions i reque-
riments adequats.

Inicialment, el trasllat de les instal·lacions havia de ser 
transitori mentre no es trobés un emplaçament proper, 
però aviat farà dos anys que el districte de Sants Mont-
juic no compta amb la seva Oficina de Treball de la Ge-
neralitat (OTG), i els usuaris han de desplaçar-se des de 
Sants a una oficina que es troba a cavall dels districtes de 
l’Eixample i Sant Martí.

La situació actual de crisi econòmica amb 727.600 atu-
rats a Catalunya segons la darrera enquesta de pobla-
ció activa del primer trimestre de 2011 i amb més de 
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Els avenços en el CAP La Farigola han estat insuficients. 
Som conscients de les limitacions pressupostàries, però 
el barri de la Farigola és un dels més joves, té una po-
blació infantil creixent, i només hi ha un pediatra per a 
aproximadament 2.100 nens i nenes.

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 incorporar més metges pediatres en el CAP La 
Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
per assolir una ràtio equitativa entre el nombre d’usuaris 
i el de facultatius de pediatria.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la posició del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Ve-
lla de Lleida en la llista de béns susceptibles 
d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12378 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 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 Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El 29 de maig de 2010 es va aprovar el text definitiu dels 
Estatuts per a la constitució, juntament amb la Generali-
tat de Catalunya, del Consorci del Turó de la Seu Vella.

El Consorci que té com objectiu elaborar i aplicar un sis-
tema de gestió patrimonial i cultural per al conjunt del 
Turó de la Seu Vella. Promoure l’elaboració i execució 
de propostes de recuperació dels elements patrimonials 
i dissenyar i gestionar una política de difusió del conjunt 
monumental.

El nou Consorci va néixer amb un pressupost de 700.000 
euros, i amb la previsió d’increment durant els anys pos-
teriors entorn als dos o tres milions d’euros anuals. Un 
pressupost necessari per garantir la preservació del con-
junt i aconseguir la declaració de patrimoni mundial.

L’any 2003, el Patronat de la Seu Vella va acceptar unà-
nimement la proposta efectuada per l’Associació Amics 
de la Seu Vella de sol·licitar el reconeixement per part de 

2. Fer possible que dins l’Oficina de la Víctima s’arti-
culin mecanismes de participació de les associacions de 
víctimes d’accidents de trànsit en tasques d’assessora-
ment i acompanyament de les persones que sol·licitin els 
serveis de l’Oficina.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció de nous pediatres al CAP La Farigola de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12377 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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

Com a conseqüència de l’augment de població de Cerda-
nyola del Vallès (Vallès Occidental) els serveis públics 
de la ciutat s’han vist incrementats en els darrers anys. 
En l’àmbit de la salut, s’ha posat en funcionament un 
nou Centre d’Atenció Primària al barri de la Farigola que 
porta el nom d’aquest barri.

L’obertura del nou CAP La Farigola ha significat que 
molts usuaris del CAP Fontetes, situat en el centre urbà 
de Cerdanyola, hagin estat canviats de centre i metge 
sense consultar-los. Actualment, i des de la seva entrada 
en funcionament el CAP La Farigola a prestar serveis a 
més de 12.000 usuaris adscrits amb una manca evident 
de professionals sanitaris que genera una habitual satu-
ració dels serveis. Als inici de la seva posada en marxa, 
aquest centre de salut només comptava amb 8 metges en-
tre els que no es troba cap pediatra. Davant aquesta situ-
ació, aquest Parlament va aprovar la Resolució 609/VIII 
en la que s’instava al Govern, entre altres qüestions, a 
mantenir en una ràtio equitativa el nombre de facultatius 
amb el nombre d’usuaris al CAP La Farigola, incloent-hi 
la prestació del servei de pediatria.

Des de l’adopció d’aquesta resolució la passada legisla-
tura, poc a canviat la situació del CAP La Farigola. En-
cara continua havent-hi una important desigualtat entre 
el nombre de facultatius i el nombre d’usuaris, i pel que 
fa al servei de pediatria, cal dir, que s’ha incorporat un 
metge però a temps parcial, pel que no hi és durant tota 
la jornada, és a dir, només hi està dos matins a la set-
mana.
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Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
les sol·licituds d’obertura de les noves ofici-
nes de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut 
Tarragona 4
Tram. 250-00418/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12379 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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, Eva García Rodríguez, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, 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
Per obrir una farmàcia a Catalunya es requereix una au-
torització d’acord la Llei 31/1991 d’ordenació farmacèu-
tica, que estableix criteris de planificació sobre al base 
de mòduls poblacionals i distancies, tenint en compte la 
delimitació del territori en àrees bàsiques de salut (ABS).

Els criteris per acreditar la població els indica l’article 
6.5 de la citada llei, que va ser actualitzat per la llei 
21/2001 establint que el certificat de les dades del padró 
ha de fer esment dels habitants que hi figuren en el mo-
ment de presentar la sol·licitud i aquest certificat l’han de 
lliurar els secretaris dels ajuntaments.

La nova Àrea Bàsica de Salut (ABS) Tarragona 4, més 
coneguda com a zona de Llevant té concedida des de 
fa mes de set anys l’obertura de tres noves oficines de 
farmàcia i el trasllat d’un altre establiment farmacèutic 
d’una altra ABS, donat l’expansió de l’àrea poblada amb 
més de 17.000 ciutadans residents.

Però després de set anys, encara no s’han obert perquè 
el Departament de Salut de la Generalitat les ha para-
litzat. El Col·legi Oficials de Farmacèutics de Tarragona 
ha aprovat la seva obertura, però la seva materialització 
dependrà de la resolució d’un recurs presentat davant el 
Departament de Salut.

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 agilitzar les sol·licituds d’obertura de les noves 
oficines de farmàcia en l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 
4, resolent els recursos presentats amb l’objectiu que les 
resolucions representin un benefici pels ciutadans, me-
reixedors d’una atenció sanitària integral.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Berto-
meu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, diputada del GP del PPC; Eva García Rodríguez, 
diputada del GP del PPC

la UNESCO per al conjunt monumental del Turó de la 
Seu Vella com a Patrimoni Mundial.

Donat el reconeixement que aquest fet suposaria pel nos-
tre conjunt monumental més emblemàtic la declaració de 
Patrimoni Mundial, l’Ajuntament de Lleida va aprovar 
una moció perquè el Consorci del Turó de la Seu Vella 
participés de manera decidida en la candidatura a Patri-
moni Mundial.

Ara, a escassos dies de la constitució formal del Consor-
ci hem de reiterar la petició al Consorci del Turó, com a 
ens coordinador d’aquesta actuació en l’àmbit competen-
cial de les institucions que el formen.

Per aconseguir-ho, és necessari l’aval del Consejo Ge-
neral del Patrimonio Histórico, aquest consell decideix 
la candidatura espanyola que s’enviarà al Centre de Pa-
trimoni Mundial, per analitzar la candidatura que final-
ment el Comitè de Patrimoni Mundial l’ha d’inscriure.

Cada Comunitat Autònoma selecciona els béns suscepti-
bles de ser declarats en un futur Patrimoni Mundial. Per 
aquests motius resulta necessari una actuació decidida 
de la Generalitat de Catalunya perquè la llista que pro-
posi Catalunya al Consejo sigui encapçalada pel Conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella, llargament pretès 
tant per ciutadania, com per entitats i administracions, 
vetllant en tot cas perquè el projecte tècnic que sostingui 
la candidatura tingui de suficient entitat com per superar 
finalment les missions d’avaluació.

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 perquè la llista de béns susceptibles de ser declarats 
en un futur patrimoni mundial que presentarà al Consejo 
General del Patrimonio Histórico estigui encapçalada 
pel conjunt monumental del Turó de la Seu Vella.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, prtaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa 
Xandri Pujol, diputada del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
trens entre Barcelona i Lleida per la línia de 
Manresa
Tram. 250-00420/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12381 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada, Josep Llobet Na-
varro, diputat 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 Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Després de quasi tres anys d’obres a la línia de tren regi-
onal entre Manresa i Lleida, en que el usuaris havien de 
fer en autocar el tram entre Cervera i Manresa, a inicis 
de maig es va recuperar el servei en aquest darrer tram.

La Generalitat gestiona aquesta línia des de l’1 de gener 
de 2011. L’actual oferta comercial està establerta en la 
segona addenda de 14 de desembre de 2010 de modifi-
cació del conveni de 13 de gener de 2010 entre l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
RENFE Operadora. En aquesta addenda es fixen única-
ment tres circulacions diàries entre Barcelona i Lleida 
per la línia de Manresa i tres circulacions entre Cervera i 
Lleida que els caps de setmana es redueixen a dos.

El temps de viatge entre Barcelona i Lleida per la línia 
de Manresa dura tres hores i tres quarts i l’oferta entre 
Manresa i Cervera es limita a tres circulacions al dia per 
sentit. Per això cal introduir millores en el servei així 
com cal demanar a ADIF millores en la infraestructura 
per tal de reduir el temps del viatge.

L’escassa oferta comercial d’aquesta línia, en que la ca-
pacitat de la xarxa està manifestament infrautilitzada, ha 
de millorar-se. El deficient servei del ferrocarril no con-
tribueix a l’equilibri territorial ni al creixement econò-
mic. En canvi afavoreix el despoblament de comarques 
com la Segarra, l’Alta Anoia, l’Urgell o el Pla d’Urgell 
per la falta de mitjans de transport dels seus residents.

La millora del servei passa per segregar el servei del 
tram entre Manresa i Lleida, establint noves circulacions 
entre aquestes localitats.

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: 

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la carretera BP2427, en l’accés a l’autopis-
ta AP7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), 
a l’estat anterior a les obres de reordenació 
del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12380 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Josep Llobet 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, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La recent reordenació dels peatges de l’AP7 sud a Mar-
torell i el seu entorn ha propiciat una sèrie d’obres per 
ordenar els accessos a les diverses localitats de l’entorn, 
com és el cas de Sant Sadurní d’Anoia.

Durant l’execució d’aquestes obres es va ocupar tempo-
ralment altres carreteres de titularitat local. Aquest és el 
cas de la carretera BP-2427 en l’accés des de Sant Sadur-
ní d’Anoia a l’autopista AP7. Aquest tram va ser ocupat 
temporalment durant l’execució de les obres, desviant 
per ell tot el trànsit d’accés a l’autopista. El resultat, es 
que un cop executades les obres, la carretera ha quedat 
molt malmesa i ni la concessionària de l’autopista no ha 
reparat la carretera BP-2427, ni el cap administració l’hi 
ha exigit.

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 dur terme les accions necessàries davant de la 
concessionària d’autopistes ACESA i la Diputació de 
Barcelona per tal que aquestes restitueixin la carretera 
BP2427 en el seu accés a l’AP7 a Sant Sadurní d’Anoia, 
al seu estat original anterior a l’execució de les obres de 
reordenació del sistema de peatges a Martorell.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Mª 
Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC
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desplacen prop de 20.000 treballadors, els quals ha de 
patir els inconvenients de no tenir un transport públic 
ferroviari.

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 exigir al Govern de l’Estat, l’inici immediat de les 
obres d’execució de l’accés ferroviari a la Terminal 1 de 
l’Aeroport del Prat de Barcelona.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’Escola del Bosc 
de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12383 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent Proposta de resolu-
ció, per tal que sigui substanciada davant de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats: 

Exposició de motius

L’Escola del Bosc de la Pabordia és, juntament amb el 
CEIP Pericot, les dues escoles de la capital gironina que 
segueixen estant ubicades en barracons. En el cas de 
l’Escola del Bosc de la Pabordia fa quatre anys que està 
en aquestes condicions i, lluny d’estar satisfets amb les 
instal·lacions, pares i mestres d’aquesta escola mantenen 
«una lluita constant» amb les administracions per tal de 
que la situació actual es resolgui quant abans.

La direcció de l’Escola així com l’AMPA es queixen no 
tan sols pel fet de tenir que està ubicats en barracons sinó 
també per la manca d’instal·lacions que això suposa, com 
és per exemple no tenir gimnàs, ni biblioteca ni una sala 
on fer activitats en aquesta escola.

A l’escola hi ha alumnes d’infantil i el primer curs de 
primària, amb dues línies per classe, actualment.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Incrementar el nombre de circulacions diàries entre 
Barcelona i Lleida per la línia de Manresa, introduint les 
millores necessàries per a reduir el temps del trajecte

2. Establir un major nombre de circulacions entre Man-
resa i Lleida, segregant aquest tram de la línia R12.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Ma-
risa Xandri Pujol, diputada del GP del PPC; Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; Josep 
Llobet Navarro, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12382 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat, Mª Dolors Montserrat i Culleré, 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 proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 25 de març de 2010, el Ministeri de Foment, a través 
de la Societat Estatal de Infraestructures de Transport 
Terrestre (SEITT), va adjudicar el contracte d’obres de 
l’accés ferroviari a la nova terminal T1 de l’aeroport del 
Prat de Barcelona. El pressupost d’adjudicació va ser de 
257,3 milions d’euros.

Des de la data d’adjudicació, ara fa més d’un any, no s’ha 
fet cap actuació ni es coneix la data en que poden co-
mençar les obres.

La connexió ferroviària amb la nova terminal aeropor-
tuària és un gran dèficit per a l’aeroport del Prat i es-
pecialment de la nova terminal al qual no arriba cap 
infraestructura ferroviària. Actualment l’enllaç amb el 
tren es fa amb autobusos llançadora fins a l’estació de la 
terminal antiga.

El Govern de l’Estat està incomplint els seus compromi-
sos previstos en el Pla de Rodalies de Barcelona, però 
l’ajornament de la connexió ferroviària amb la nova ter-
minal de l’aeroport és una mostra més del poc interès 
que té l’actual Govern de l’Estat en que l’aeroport del 
Prat es converteixi en un hub internacional i sigui com-
petitiu amb altres aeroports europeus.

No cal oblidar, que la nova terminal te una capacitat 
de 30 milions de passatgers anuals, i que cada dia s’hi 
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Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona
Tram. 250-00424/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent Proposta de resolució, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior: 

Exposició de motius

La qualitat de vida dels ciutadans depèn de la seva lli-
bertat i de la seva seguretat, i no es pot viure en llibertat 
si els ciutadans no se senten segurs.

Les comarques de Girona i la seva capital varen ser de 
les primeres en poder comptar amb la policia autonòmi-
ca però des del moment en que el desplegament d’aquest 
cos s’ha fet efectiu a la resta de comarques catalanes, la 
regió policial de Girona s’ha vist perjudicada, ja que ha 
anat perdent efectius amb el temps, fet que ens indiquen 
les dades del nombre de mossos d’esquadra l’any 1998 a 
les comarques de Girona, el qual era de més de 1800 al 
nombre de mossos de l’any 2009, el qual és de 1600 efec- 
tius.

En aquest sentit doncs, la pèrdua d’efectius policials al 
llarg dels anys fa que actualment la ràtio per cada 1000 
habitants de la ciutat de Girona estigui molt per sota de 
la recomanada per assegurar la seguretat dels ciutadans i 
l’única manera de posar-hi solució és la de destinar més 
efectius, entre altres llocs de la geografia gironina, a la 
ciutat de Girona.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar el nombre d’efectius dels Mossos 
d’Esquadra a la ciutat de Girona (Gironès).

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011.

Josep Enric Millo 
Portaveu

1. Iniciar de manera urgent la construcció de la nova Es-
cola del Bosc de la Pabordia de Girona

2. Habilitar mentre no estigui construïda la nova esco-
la nous espais per a biblioteca, gimnàs i sala d’actes en 
l’actual Escola.

Palau del Parlament, 04 de maig de 2011

Josep Enric Millo
Portaveu

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Gi-
rona, el 2011
Tram. 250-00423/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12384 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent Proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant de la Comissió de 
Salut: 

Exposició de motius

La qualitat de la sanitat és important per a la nostra so-
cietat. Una sanitat de proximitat en que els ciutadans si-
guin els verdaders protagonistes és el que hem de tendir 
a buscar i això fa necessari, entre altres coses, una millo-
ra dels equipaments sanitaris, principalment els centres 
d’atenció primària.

A la ciutat de Girona, des de fa temps cal, per millo-
rar l’assistència sanitària dels ciutadans, un ampliació 
del CAP de Montilivi. Aquestes obres d’ampliació estan 
pendents, malgrat ja tingui llicencia, i pel que sembla el 
nou Govern de la Generalitat no té intenció de fer un 
esforç perquè en breu pugui ser una realitat.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar durant l’any 2011 les obres d’ampliació del 
CAP Montilivi de Girona (Gironès).

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’una escola d’adults 
a Girona
Tram. 250-00426/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12387 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats: 

Exposició de motius

L’escola d’adults de Girona fa temps que necessita d’un 
nou emplaçament degut a que l’actual espai, situat a l’Ei-
xample de Girona, ha quedat petit fa anys i hi ha llistes 
d’espera per molts cursos perquè les aules no tenen ma-
jor capacitat.

Fins avui, per intentar solucionar aquesta saturació s’han 
anat descentralitzant alguns cursos, el quals s’han anat 
fent de manera provisional en centres cívics. Aquesta 
és una solució a tenir en compte per tal de fer un apro-
pament de l’escola de formació d’adults als barris però 
no la que supleixi l’ampliació de l’actual escola d’adults. 
Calen les dues coses.

És veritat que a l’actual escola d’adults els últims mesos 
s’hi han fet algunes millores, però aquestes no són sufici-
ents per resoldre la manca d’espai de l’escola i per tant no 
eviten la necessitat de construir una nova escola d’adults 
a la ciutat. En un principi aquesta nova escola d’adults 
havia d’anar ubicada a la zona on actualment encara hi 
ha l’antic edifici de l’escola Pericot però l’anterior govern 
de la Generalitat va decidir finalment no fer-ho.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar durant l’any 2011 els treballs per a la cons-
trucció d’una nova Escola d’Adults a la ciutat de Girona.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2011

Josep Enric Millo 
Portaveu

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de construcció de la seu del Cos 
dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12386 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior: 

Exposició de motius

La qualitat de vida dels ciutadans depèn de la seva lli-
bertat i de la seva seguretat, i no es pot viure en llibertat 
si un no es sent segur.

Actualment encara hi ha a les comarques de Girona 
municipis importants que no tenen una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra en condicions. Un d’aquest muni-
cipis és Salt, el qual necessita de manera urgent aquest 
d’instal·lació.

Salt, després de reclamar-ho durant molt de temps, sem-
blava que finalment podria disposar d’una comissaria 
dels Mossos d’Esquadra en el seu municipi donat que el 
projecte de la nova construcció de la seu regional ubica-
va aquesta instal·lació en el municipi.

Aquest projecte de construcció de la nova seu regional 
dels Mossos d’Esquadra a Salt en el seu moment va sus-
citar alguna polèmica si tenint en compte que el titular 
de la Conselleria d’Interior d’aquell moment pretenia 
substituir la comissaria existent actualment al barri de 
Vista Alegre de Girona per aquesta. És a dir tancar la 
que en l’actualitat està situada al centre de Girona. Un 
cop però tenint clar que això no pot passar i que la cons-
trucció de la nova seu regional a Salt no ha d’anar en 
detriment i en contra del manteniment de l’actual comis-
saria dels Mossos al centre de Girona, cal tirar endavant 
el projecte per tal que el municipi de Salt compti i tingui 
una comissaria dels Mossos d’Esquadra en condicions 
quant abans, ja que no tenir-la, com passa actualment 
perjudica greument la seguretat ciutadana del municipi.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a no aturar ni posposar el projecte de construcció de 
la nova Seu del Mossos d’Esquadra de la regió policial 
de Girona al municipi de Salt (Gironès).

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo
Portaveu del GP del PPC

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’una escola a la Zona 2,  
de Girona, i d’un institut al sector de Palau, de  
Girona
Tram. 250-00428/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent Proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Edu-
cació i Universitats: 

Exposició de motius

El Consell Escolar Municipal de la ciutat de Girona ha 
mostrat la seva preocupació per la continua proliferació 
de «bonys» a les aules dels diferents centres escolars a la 
ciutat de Girona.

La creació de «bonys» no hauria de ser una practica ha-
bitual, el contrari, creiem que hauria de ser una mesura 
excepcional ja que no són una bona solució perquè creen 
disfuncions importants en els centres educatius afectats i 
a les dinàmiques d’escolarització.

La situació de greu saturació de places escolars públi-
ques a la ciutat de Girona, amb un nivell d’ocupació de 
més del 95% a primària i del 100% a secundària, no és 
una novetat, i per tan la construcció a Girona d’un nou 
CEIP i un noi IES és des de fa temps una necessitat real 
i urgent, i encara més quant les dades del padró de la 
ciutat de Girona ens indiquen que cada any l’increment 
d’infants a escolaritzar és més elevat.

L’Ajuntament té terrenys previstos pel nou institut al 
sector de Pa lau, al darrere del Consell Comarcal del Gi-
ronès, mentre que pel que fa al nou CEIP el qual anirà 
ubicat en la Zona 2 (Oest) de la ciutat l’Ajuntament de 
Girona ha arribat a un acord amb la Generalitat de Ca-
talunya perquè pel proper curs aquest inici el seu camí 
amb dos grups de P3 ubicat en els actuals barracons que 
hi ha instal·lats a Domeny i que han quedat amb desús. 
Aquesta manera d’iniciar noves escoles en barracons no 
és la manera de resoldre el problema de la manca d’equi-
paments escolars de la ciutat de Girona. Per desgracia 
ja sabem el que passa quant es comença així i és que els 
projectes s’eternitzen i per tant el que cal és la Genera-
litat inclogui, dins de les seves prioritats pressupostàri-
es per a l’any 2011 la construcció d’aquests dos centres 
educatius que de manera urgent es necessiten a la ciutat 
de Girona.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar durant el 2011 els treballs per a la construc-

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, 
de Girona
Tram. 250-00427/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12388 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenten la següent Proposta de resolució, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Edu-
cació i Universitats: 

Exposició de motius

Els Plans Educatius d’Entorn (PEE), plantejats dins el 
Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament 
d’Educació, són un instrument per donar una resposta 
integrada i comunitària a les necessitats socioeducatives 
de la nostre societat, coordinant i dinamitzant l’acció 
educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i 
joves a partir de diverses iniciatives locals. Aquest plans 
educatius s’adrecen a tot l’alumnat i a tota la comunitat 
educativa però amb especial atenció i sensibilitat als sec-
tors socials més desafavorits.

En aquest sentit, els principis generals que orienten les 
actuacions dels plans educatius d’entorn són aconse guir 
l’èxit de tot l’alumnat en totes les seves dimensi ons, per-
sonal, acadèmica i laboral i promoure la cohesió soci-
al a través de l’educació intercultural i el foment de la 
llengua catalana per contribuir a crear un espai comú de 
valors compartits per tota la ciutadania que, des del res-
pecte a la diversitat, afavoreixi la convivèn cia. Aquests 
principis generals es concreten en aquests Plans Educa-
tius d’Entorn amb objectius específics com incrementar 
l’èxit escolar, enfortir les xarxes educatives, enfortir la 
participació en activitats de lleure i enfortir els vincles 
entre les famílies, l’escola i l’entorn.

A la ciutat de Girona, a dia d’avui existeixen dos Plans 
Educatius d’Entorn, Sector Est i Sector Sant Narcís - 
Santa Eugènia, però ateses les necessitats socioeducati-
ves emergents en algun altre barri d’aquesta ciutat, com 
el Pont Major, caldria ampliar-lo a un tercer.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a la creació d’un nou Pla Educatiu d’Entorn al barri 
del Pont Major de Girona (Gironès).

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la nova Escola Pe-
ricot, de Girona, a la zona de Montilivi
Tram. 250-00430/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12391 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats: 

Exposició de motius

El CEIP Pericot és, juntament amb l’Escola del Bosc de 
la Pabordia, una les dues escoles de la capital gironina 
que segueixen estan ubicades en barracons.

L’Ajuntament de Girona, malgrat que això no és cap ga-
rantia de que les obres comencin aviat, va aprovar fa set-
manes atorgar a la Generalitat la llicència d’obres per a la 
construcció del nou edifici del CEIP Pericot que s’ha de 
construir al costat de l’antic Pericot, un edifici abandonat 
i degradat pel pas del temps des que es va detectar que 
tenia aluminosi, però actualment no sabem que passarà 
amb l’obra de construcció d’aquest nou edifici escolar ja 
que possiblement desprès de les retallades anunciades 
pel Govern sigui un dels equipaments afectats.

El retard en la construcció d’aquesta escola no es una no-
vetat ja que l’anterior Govern de la Generalitat va fer el 
mateix. Fa anys que l’Ajuntament de Girona va cedir una 
parcel·la de més de 6.000 m2 per tal que s’hi ubiquessin 
tot un seguit d’equipaments però fins a dia d’avui no s’ha 
començat cap treball que ens indiqui que la construcció 
d’aquesta escola és imminent i per tant la possibilitat que 
entri en funcionament la nova escola el curs vinent és del 
tot impossible, i si no ens hi posem de manera urgent tam-
poc el podrem tenir enllestit pel següent curs (2010-2013).

Per a la ciutat de Girona és important que el nou centre 
educatiu que s’ha de construir recuperi la ubicació que 
tenia antigament a Montilivi, actualment l’escola en bar-
racons està ubicada a Palau, així com també ho és per a 
totes aquelles famílies que porten els seus fills en aques-
ta escola per la mobilitat de les mateixes.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a començar de manera immediata la construcció 
del nou CEIP Pericot de Girona (Gironès) a la zona de 
Montilivi.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

ció del nou CEIP en la Zona 2 (Oest) a la ciutat de Gi- 
rona i d’un nou IES del Sector de Palau a la ciutat de 
Girona (Gironès)

Palau del Parlament, 05 de maig de 2011

Josep Enric Millo 
Portaveu

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de 
Girona
Tram. 250-00429/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12390 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenten la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats: 

Exposició de motius

El projecte de construcció del nou CEIP Pericot de la 
ciutat de Girona preveia en els seus inicis que abans de 
començar la construcció del mateix s’enderrocaria l’an-
tic centre Pericot, un edifici que actualment es troba en 
molt mal estat.

El Departament d’Educació de la Generalitat però va de-
cidir fa mesos canviar aquest projecte de la futura zona 
educativa de Pericot de Girona, fet que provoca que du-
rant uns quants anys més es mantingui en peu l’edifici 
degradat de l’antic col·legi Professor Pericot, que resta en 
peu amb els vidres trencats i ple de pintades des de fa 
anys.

Inicialment, es preveia tirar a terra aquest equipament i 
posteriorment construir el nou CEIP Pericot, el qual està 
en barracons a la zona de Palau, però l’enderroc es va 
decidir ajornar sense data fet que perjudica greument el 
desenvolupament d’aquesta zona de la ciutat de Girona i 
els serveis que en aquest espai cal ubicar-hi per acabar 
de completar la construcció del nou CEIP Pericot.

Per aquest motius, el Partit Popular de Catalunya presen-
ta la següent,

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a enderrocar en el termini màxim de sis mesos 
l’edifici de l’antic CEIP Pericot de Girona (Gironès).

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

Josep Enric Millo
Portaveu
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2) Realitzar totes les actuacions necessàries, com la re-
cerca de nous inversors si fos el cas, per garantir la con-
tinuïtat de la marca Derbi com una de les marques de 
referència de la indústria de la motocicleta a Catalunya.

3) Prendre totes les mesures necessàries en defensa del 
sector de la indústria de la moto, com l’elaboració d’un 
pla de xoc, donar suport a la recerca i la innovació, així 
com les mesures previstes en l’Acord Estratègic (2008-
2011).

4) Treballar de forma coordinada amb el Govern de l’Es-
tat per cercar una estratègia compartida que garanteixi la 
continuïtat del sector de la moto a Catalunya, tal com es 
va fer amb el Pla de l’automòbil.

5) Donar a conèixer aquest acord al Govern de l’Estat i 
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Meritxell Borràs i Solé, diputada del GP de Convergèn-
cia i Unió; Montserrat Capdevila i Tatché, diputada del 
GP Socialista; José Antonio Coto Roquet, diputat del GP 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; 
Laura Massana Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA; Ori-
ol Amorós i March, diputat del GP d’ERC; Antoni Stru-
bell i Trueta, diputat del Subgrup SI; Jordi Cañas Pérez, 
diputat del Subgrup Ciutadans

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de les línies d’ensenyament de 
l’educació secundària obligatòria a l’Institut 
Mediterrània, del Masnou (Maresme), i so-
bre el respecte per les competències dels 
ajuntaments en matèria educativa
Tram. 250-00432/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12400 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya, en el procés previ a l’inici de la preinscripció 
i matrícula, va acordar assignar a l’IES Mediterrània 3 
grups de primer d’ESO per al curs 2011 - 2012. En apli-
cació d’aquest acord, del qual va ser informat el regidor 
d’Educació de l’Ajuntament del Masnou, el mateix De-
partament va confirmar que el nombre total de places 
de primer d’ESO que l’IES Mediterrània hauria d’oferir 
per al curs 2011 - 2012 seria de 90, incloent-hi en aquest 

Proposta de resolució sobre la mediació 
amb Piaggio perquè reconsideri la decisió 
de tancar la planta de Martorelles (Vallès 
Oriental) i sobre el sector de la motocicleta 
a Catalunya
Tram. 250-00431/09

Presentació
Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista, José 
Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Laura Massana 
Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Antoni 
Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència, Jordi 
Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 12399 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, 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.

Exposició de motius

Derbi és una de les marques emblemàtiques i amb més 
tradició del sector de la motocicleta a Catalunya. A prin-
cipis de març la multinacional italiana Piaggio va anun-
ciar el traslladat de la producció de les factories de Na-
cional Motor - Derbi, de Martorelles (Vallès Oriental), 
a les plantes italianes del grup. Aquesta decisió afectarà 
els més de 200 treballadors i treballadores de producció 
i compres que mantenia a la planta de Derbi de Marto-
relles.

Segons manifesta el comitè d’empresa la situació de la 
planta de Martorelles és econòmicament positiva i el ni-
vell de producció eficient, situació a la que cal afegir uns 
costos de mà d’obra continguts en relació a altres plantes 
del grup.

D’altra banda, la multinacional italiana va firmar amb els 
sindicats fa un any un acord, amb la mediació del Depar-
tament de Treball, per presentar un pla industrial i per 
mantenir l’ocupació al centre de Martorelles, realitzant 
les inversions necessàries i millorant la competitivitat.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Actuar com a mediador amb la multinacional Piaggio 
per a que replantegi la decisió de tancar la planta de Mar-
torelles, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’acti-
vitat productiva i el manteniment dels llocs de treball.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
de la subvenció per al pavelló poliesportiu 
d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 12402 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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 Pavelló poliesportiu 
d’Arenys de Munt, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Arenys de Munt és una població del Maresme amb 
unes necessitats d’equipaments esportius destacable. 
Per aquesta raó, el 9 de gener de 2008 l’Ajuntament del 
municipi i el Consell Català de l’Esport van signar un 
conveni de col·laboració que preveia la participació de la 
població maresmenca al Pla d’Infraestructures Esporti-
ves de Catalunya (PIEC).

Una de les necessitats més evidents era de la construc-
ció d’un nou pavelló poliesportiu, als terrenys de Can 
Zariquei. En base al conveni amb el Consell Català de 
l’Esport, l’Ajuntament va iniciar la construcció del nou 
edifici, assumint un crèdit d’1,3 milions d’euros per a fer 
front a les despeses, tenint en compte que posteriorment 
una part d’aquestes serien cobertes per una subvenció del 
Govern de la Generalitat.

No va sortir la convocatòria del PIEC a què feia referèn-
cia el conveni signat i, el 20 de juliol de 2010 el govern 
de la Generalitat va acordar concedir, a través d’una altra 
via de finançament, una subvenció de 816.000 euros per 
a la construcció del nou pavelló poliesportiu. Deu me-
sos després, encara no s’ha fet efectiu el pagament de 
l’esmentada subvenció, fet que ocasiona importants per-
judicis en l’equilibri i el normal funcionament de les fi-
nances municipals.

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 fer efectiu de manera immediata el pagament de 
la subvenció per al pavelló poliesportiu a l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt, concedida el 20 de juliol de 2010.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

nombre les places corresponents als alumnes que, cur-
sant primer d’ESO durant el curs 2010 - 2011, hagin de 
repetir aquest nivell educatiu el proper curs.

En el termini de preinscripció, el nombre de sol·licituds 
rebudes per l’IES Mediterrània ha estat de 74 places i, per 
tant, els 74 alumnes preinscrits tindrien dret a una plaça 
a l’institut esmentat, en ser la demanda de places inferior 
a l’oferta. No obstant, d’acord amb les informacions de 
què disposem, hi ha la possibilitat que el Departament 
d’Ensenyament es replantegi aquesta situació i, final-
ment, decideixi suprimir un dels tres grups de primer 
d’ESO inicialment atorgats a l’IES Mediterrània. De con-
firmar-se aquesta possibilitat, un mínim de 14 alumnes 
d’entre els preinscrits al centre serien assignats a l’IES 
Maremar, la qual cosa comportaria que, malgrat l’oferta 
inicial permetia respectar la voluntat de totes i cadascuna 
de les famílies que havien optat per l’IES Mediterrània 
com a centre en el qual cursarien estudis els seus fills i 
les seves filles, una decisió injustificada del Departament 
d’Ensenyament contradiria aquesta voluntat.

Per altra banda, i donat que el nombre global d’alum-
nes preinscrits per cursar primer d’ESO el curs vinent a 
tots dos instituts és de 119, de confirmar-se la reducció 
d’un grup, la ràtio futura seria de 30 alumnes/aula, sense 
comptar els possibles repetidors i les matrícules vives.

En tercer lloc, no seria de rebut que el Departament 
d’Ensenyament prengués aquesta decisió unilateral-
ment, ignorant l’OME i la Taula Mixta de Planificació 
del Masnou, figures pensades per, entre d’altres aspectes, 
vetllar per una correcta planificació de l’oferta educativa 
i un desenvolupament ajustat a norma dels processos de 
preinscripció i matrícula

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: 

1) Mantenir la proposta inicial del Departament d’En-
senyament i els drets de les famílies que han preinscrit 
els seus fills i les seves filles a l’IES Mediterrània del 
Masnou, i mantenir l’oferta de 3 grups de primer d’ESO 
al centre esmentat per al curs 2011 - 2012.

2) Respectar les competències que l’actual marc legal 
atorga als ajuntaments en matèria educativa i més con-
cretament a les Taules Mixtes de Planificació i a les 
OME en l’àmbit de la planificació de l’oferta educativa i 
en els processos de preinscripció i matrícula.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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mecanismes nacionals de prevenció, als efectes del Pro-
tocol, si s’ajusten a les disposicions que conté.

És per això que l’article 68 de la Llei del Síndic, en defi-
nir les seves competències com a Autoritat Catalana per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants, estableix de forma ex-
pressa la correspondència entre aquest organisme i els 
mecanismes nacionals de prevenció de la tortura a que 
es fa referència en el Protocol Facultatiu de la Convenció 
de Nacions Unides.

Atès que, d’altra part, el ja referit Protocol facultatiu de 
Nacions Unides en el seu article 2 crea un Subcomitè per 
la prevenció, al que conforme a l’article 11 li correspon 
de cooperar, per a la prevenció de la tortura en general, 
amb els mecanismes pertinents de les Nacions Unides, 
així com amb institucions o organitzacions regionals i 
nacionals l’objecte de les quals sigui enfortir la protecció 
de totes les persones contra la tortura i altres tractes o 
penes cruels, inhumans o degradants.

Atès que l’article 75 de la llei del Síndic, estableix que el 
Síndic de Greuges de Catalunya col·labora amb el Sub-
comitè que regula l’article 2 del Protocol facultatiu de 
la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i 
altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, es-
pecialment en el marc del que estableix l’article 20.f de 
l’esmentat Protocol, a quin efecte en el segon epígraf del 
article 69 de la llei del Síndic es disposa que la Gene-
ralitat ha de promoure la signatura d’un conveni de col-
laboració amb l’Estat que permeti al Síndic de Greuges 
de complir les funcions que li corresponen com a Auto-
ritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en els 
espais a què fa referència l’apartat 1 que siguin de titula-
ritat estatal i que li permeti de coordinar l’actuació amb 
la de l’autoritat d’àmbit estatal en aquesta matèria.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Desplegar la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, i a acordar amb el Govern de l’Es-
tat que comuniqui oficialment al Subcomitè per a la 
Prevenció de la Tortura i Altres Tractes o Penes cruels, 
Inhumans o Degradants del Comitè contra la Tortura 
previst en el Protocol Facultatiu de la Convenció de Na-
cions Unides contra la Tortura i Altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumanes o Degradants Resolució 57/199, de 
l’Assemblea General, de 18 de desembre de 2002, que 
el Síndic de Greuges actua com a Autoritat Catalana per 
a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants en tots els espais en què 
es trobin persones privades de llibertat, bé siguin centres 
o instal·lacions localitzats a Catalunya, bé siguin mitjans 
de transport que transcorrin pel seu territori, si aquests 
espais depenen de les administracions, els organismes, 
les empreses i les persones a què fa referència l’article 
78.1 de l’Estatut de Catalunya de 2006, de conformitat 
amb el previst a la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 24/2009, del Síndic de Greu-
ges, i sobre la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les se-
ves funcions en espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09

Presentació
Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marina 
Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Pere Bosch Cuenca, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència, 
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

Reg. 12421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

A la comissió del síndic de greuges

Maria Dolors Rovirola Coromí, diputada del GP de Con-
vergència i Unió, Marina Geli Fàbrega, diputada del GP 
Socialista, Salvador Milà Solsona, diputat del GP d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Pere Bosch Cuenca, diputat del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Antoni Strubell Trueta, diputat 
del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Joan Laporta i Estruch, diputat adscrit 
al grup Mixt, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el desplegament 
per l’Estat de la Llei del Síndic de Greuges de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada a la comissió del Síndic 
de Greuges.

Exposició de motius

Atès que la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic 
de Greuges, disposa en el seu article 69, primer epígraf, 
que el Síndic de Greuges actua com a Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants en tots els espais en què 
es trobin persones privades de llibertat, bé siguin centres 
o instal·lacions localitzats a Catalunya, bé siguin mitjans 
de transport que transcorrin pel seu territori, si aquests 
espais depenen de les administracions, els organismes, 
les empreses i les persones a què fa referència l’article 
78.1 de l’Estatut.

La Llei, en aquest sentit, s’acull al Protocol Facultatiu 
de la Convenció de Nacions Unides contra la Tortura i 
Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumanes o Degradants 
Resolució 57/199, de l’Assemblea General, de 18 de de-
sembre de 2002 que va entrar en vigor el 22 de juny del 
2006 i que va ser ratificat per l’Estat espanyol i està vi-
gent, quin Protocol, en el seu article 17, estableix que 
dins d’un mateix Estat poden coexistir diversos meca-
nismes nacionals independents amb aquesta finalitat, i 
que aquests organismes, en el cas dels estats descentra-
litzats, com ho és l’Estat espanyol, poden ésser designats 
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ment en la recuperació dels nivells de l’aqüífer de la Tor-
dera, permetent una disminució de la captació d’aigua de 
l’aqüífer. Per aquest motiu considerem que aquest és un 
bon m oment per programar l’execució de les obres del 
tractament terciari, tal i com es contemplava a les fases 
inicials del projecte, conjuntament amb la restauració i 
integració paisatgística i la construcció d’un centre d’in-
terpretació ambiental sobre el cicle de l’aigua. Responent 
a la pregunta (NT 314-00783/09) del diputat Pere Ara-
gonès, l’honorable conseller de Territori i Sostenibilitat 
va considerar que l’execució de les obres del tractament 
terciari de la depuradora de l’Alt Maresme no era prio-
ritària.

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: 

– Programar, durant el 2011, l’execució de les obres del 
tractament terciari de les aigües residuals a l’estació de-
puradora de l’Alt Maresme.

– Garantir, que durant l’execució de les obres de saneja-
ment de l’Alt Maresme Nord (pretractament, col·lectors i 
EDAR), s’incorporin els elements necessaris per a la in-
tegració i restauració paisatgística i ambiental de l’equi-
pament.

– Licitar, durant el 2011, el centre d’interpretació ambi-
ental sobre el cicle de l’aigua.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

2. A fer les gestions necessàries per a promoure la signa-
tura, el més aviat possible, d’un conveni de col·laboració 
amb l’Estat que permeti al Síndic de Greuges de complir 
les funcions que li corresponen com a Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants en els espais que, situ-
ats dins de Catalunya, siguin de titularitat estatal i que 
li permeti de coordinar l’actuació amb la de l’autoritat 
d’àmbit estatal en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2011

Maria Dolors Rovirola Coromí, diputada de Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió; Marina Geli i Fàbrega, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà 
Solsona, diputat d’ICV-EUiA; Pere Bosch Cuenca, dipu-
tat d’ERC; Antoni Strubell Trueta, diputat del Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia; Joan Laporta i Estruch, diputat del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres del tractament terciari de les ai-
gües residuals de l’estació depuradora de 
l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 12443 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.05.2011

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 per tal que sigui substanciada 
davant la Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A principi de 2006, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge va presentar el projecte de depuradora en l’em-
plaçament escollit a final de l’any 2005, a primera línia 
de mar just en el límit del terme municipal entre Pineda 
de Mar i Santa Susanna. Aquesta decisió no és ben aco-
llida pels veïns de la zona, Unió de Pagesos i l’alcalde de 
Pineda. Així, es van fer diferents propostes de localitza-
ció, sense que cap no trobi un ple consens. Finalment, els 
ajuntaments de Santa Susanna, Pineda de Mar i l’ACA 
van trobar una localització consensuada que va permetre 
iniciar les obres.

Inicialment la planta va ser pensada perquè la fase del 
terciari tractés només un terç de l’aigua que entrés a la 
planta, però la greu situació de sequera de l’any 2008 va 
fer replantejar el projecte per poder aprofitar-ne el 100%.

Després de 8 anys de funcionament de la Instal·lació 
d’Aigües Marines (ITAM) de la Tordera i l’estabilització 
de les demandes d’aigua a la zona, han influït directa-
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Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya als informes 
de fiscalització 25/2010, 28/2010 i 30/2010 (reg. 12201)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castello, portaveu del G.P. d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cam-
bra, presenta la proposta de resolució subsegüent al de-
bat dels procediments relatius a l’Informe de fiscalització 
25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, corresponent al 2008 (tram. 256-00084/08), 
l’Informe de fiscalització 28/2010, referent a la contra-
ctació del Departament d’Acció Social i Ciutadania, cor-
responent al 2007 (tram.256-00086/08), i l’Informe de 
fiscalització 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Co-
merç i Indústria de Sabadell, corresponent al 2007 (tram. 
256-00085/08)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al 
consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, corres-
ponent al 2008, l’Informe de fiscalització 28/2010, refe-
rent a la contractació del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, corresponent al 2007, i l’Informe de fiscalit-
zació 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Sabadell, corresponent al 2007.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Anna Simó i Castelló 
Portaveu ERC 

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva a l’informe de fiscalització 30/2010 (reg. 12226)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 256-00085/08 
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2010, 
referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Sabadell, corresponent al 2007

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Sabadell, corresponent al 2007 (256-
00085/08).

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 25/2010, relatiu al consorci del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, corresponent 
al 2008; a l’Informe de fiscalització 30/2010, 
referent a la Cambra Oficial de Comerç i In-
dústria de Sabadell, corresponent al 2007, i 
a l’Informe de fiscalització 28/2010, referent 
a la contractació del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, corresponent al 2007
256-00084/08, 256-00085/08 i 256-00086/08

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 12163, 12201, 12226, 12227, 12228, 
12258, 12259, 12260, 12268 i 12279

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya a l’informe de fiscalitza-
ció 25/2010 (reg. 12163)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes propuestas de resolución subsiguientes 
informe de fiscalización 25/2010, relativo al Consorci 
Museu Nacional d’Art de Catalunya correspondiente al 
ejercicio 2008 (256-00084/08) para que sea sustanciada 
ante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas.

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calización 25/2010, relativo al Consorci Museu Nacional 
d’Art de Catalunya correspondiente al ejercicio 2008, 
asume sus conclusiones y recomendaciones.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña a que atendiendo a su participa-
ción mayoritaria en los órganos de Gobierno del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya promueva la modificación 
de sus estatutos, adaptando su naturaleza y régimen ju-
rídico al derecho administrativo aplicable a los entes de 
derecho público, con todas las consecuencias que de ello 
se deriven.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat de Cataluña a que atendiendo a su participación 
mayoritaria en los órganos de Gobierno del Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya promueva la localización de las 
doscientas noventa y ocho obras de arte inventariadas y 
no localizadas, garantizando especialmente la localiza-
ción y devolución de aquellas incorporadas con posteri-
oridad a 1991.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2011 

Josep Enric Millo i Rocher Maria José García Cuevas
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Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió a l’informe de fiscalització 
25/2010 (reg. 12258)

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 25/2010, relatiu al consorci del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, corresponent al 2008 (tram 
256-00084/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, corresponent al 2008 (tram 256-
00084/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de Maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de Convergència i Unió

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió a l’informe de fiscalització 
30/2010 (reg. 12259)

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 30/2010, referent a la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Sabadell, corresponent al 2007 
(tram 256-00085/08).

Proposta de resolució

3. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Sabadell, corresponent 2007 (tram 256-
00085/08).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de Maig 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de Convergència i Unió

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva a l’informe de fiscalització 25/2010 (reg. 12227) 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 256-00084/08 
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2010, 
relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, corresponent al 2008.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, corresponent al 2008.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva a l’informe de fiscalització 28/2010 (reg. 12228)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 256-00086/08 
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2010, 
referent a la contractació del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania, corresponent al 2007.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1) Aprova l’Informe de fiscalització 28/2010, referent a 
la contractació del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania, corresponent al 2007.

2) Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA



16 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 70

3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 58

d’Acció Social i Ciutadania que es concreten en els se-
güents fets: 

• Vulneració dels procediments establerts en el TRL-
CAP ja que en alguns expedients manquen el plec de 
clàusules administratives particulars i el de prescripci-
ons tècniques, no es van constituir la garantia definitiva, 
no es van formalitzar els corresponents contractes i no 
es va notificar l’acord d’adjudicació a tots els licitadors.

• Vulneració de l’article 52 del TRLCAP que prohibeix 
que el plec faci al·lusió a marques o tipus i només admet 
l’eventualitat d’esmentar la marca i el tipus acompanyats 
de la paraula «equivalent» quan no existeixi la possibili-
tat de definir l’objecte del contracte mitjançant especifi-
cacions suficientment precises i intel·ligibles.

• Vulneració de l’article 8 del TRLCAP que determina 
que els especials no poden ser objecte de contractes me-
nors resultant incompatible amb el seu règim jurídic.

• Vulneració de l’article 19 del TRLCAP que considera 
que tant els mitjans materials i els recursos humans par-
ticipants en el contracte, com la resta d’aspectes tècnics 
generals no es poden considerar criteris d’adjudicació 
sinó que són mitjans d’acreditació de la solvència tècni-
ca, atès que pretenen comprovar si els trets econòmics i 
tècnics generals de l’empresa es consideren suficients per 
executar un determinat contracte (mitjans de solvència).

• Vulneració de l’article 42 del TRLCAP que determina 
que l’import de la garantí ha de ser del 4% de l’import de 
la modificació.

• Vulneració de l’article 56 del TRLCAP, que estableix 
que els contractes menors no poden tenir una durada su-
perior a un any.

• Vulneració de l’article 93 del TRLCAP que obliga a 
publicar al DOUE o al BOE l’adjudicació dels contractes

• Vulneració de l’article 99 del TRLCAP que estableix 
que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins 
els seixanta dies següents a la data de l’expedició de les 
certificacions d’obres o dels documents corresponents 
que acreditin la realització total o parcial del contracte.

• Vulneració de l’article 103 del TRLCAP, que deter-
mina, entre altres, que per poder revisar els preus dels 
contractes cal que hagi transcorregut un any des de l’ad-
judicació.

• Vulneració de l’article 176 del TRLCAP, que determina 
que l’import dels contractes de subministraments con-
siderats com a menors no poden superar els 12.020,24 
euros.

• Vulneració de l’article 198 del TRLCAP que estableix 
que la pròrroga d’un contracte s’ha d’acordar i pactar 
abans que finalitzi el contracte i que, en el cas dels con-
tractes de serveis, les pròrrogues dels contractes no po-
den tenir un termini superior al fixat originalment.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que el Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia faci l’ator gament d’ajuts i subvencions d’acord amb 
la normativa establerta en el Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques, en el Text Refós 
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en la Llei 
General de Subvencions i en la resta de normativa que 

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió a l’informe de fiscalització 
28/2010 (reg. 12260)

A la mesa de la comissió de la sindicatura de 
comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 28/2010, referent a la contractació del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania, corresponent 
al 2007 (tram 256-00086/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 28/2010, referent a la contractació del Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania, corresponent al 2007 
(tram 256-00086/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de Maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de Convergència i Unió

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya a l’informe de fiscalitza-
ció 28/2010, (reg. 12268)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
López Rueda, María José García Cuevas, José Antonio 
Coto Roquet diputats, fent ús del que es preveu a l’article 
164 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució subsegüent al procediment relatiu 
a l’Informe de fiscalització 28/2010, referent a la con-
tractació del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
corresponent al 2007 (N.T: 256-00086/08).

propostes de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 28/2010, referent a la contractació del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania corresponent a l’exercici 
2007 i assumeix les seves conclusions i recomanacions.

– El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
perquè en l’Informe de fiscalització de la contractació del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania corresponent a 
l’exercici 2007 la Sindicatu ra ha trobat un seguit d’obser-
vacions, irregularitats i il·legalitats que afecten a 5 dels 
5 contractes de subministrament fiscalitzats (és a dir, un 
100%), a 17 dels 21 contractes de consultoria i assistència 
i contractes de serveis analitzats (és a dir, un 81%) i a 48 
dels 109 contractes menors revisats (és a dir, un 44%).

– El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
per les il·legalitats manifestes comeses pel Departament 
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00013/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 5 de maig de 2011, ha acordat d’establir el dicta-
men següent: 

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pel diputat Ernest Maragall i Mira relatives a les activi-
tats professionals, laborals o empresarials que exerceix i 
als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 
del Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en 
compliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, 
proposa al Ple la situació de compatibilitat del diputat 
Ernest Maragall i Mira (tram. 234-00013/09)

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

Renúncia de Valèria Aubareda i Tarruella a 
la condició de membre del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data 18 d’abril de 2011, Valèria Au-
bareda i Tarruella ha renunciat a la condició de membre 
del Consell Assessor de Continguts i de Programació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, càrrec 
per al qual va ésser elegida pel Parlament en la sessió 
plenària tinguda el 18 de febrer de 2009, d’acord amb 
l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

sigui aplica ble i respectant els principis de publicitat, 
transparència, concurrència i objectivitat.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer que el Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia pel que fa a la utilització de la figura del conveni de 
col·laboració s’ajusti a allò que preveu la legislació i no 
s’utilitzi en substitució de procediments de contractació 
o d’atorga ment de subvencions que garanteixen els prin-
cipis de publicitat, concurrència i objectivitat.

Palau del Parlament, 4 de maig 2011.

Josep Enric Millo i Rocher, Rafael López Rueda, María 
José García Cuevas, José Antonio Coto Roquet

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista als informes de fiscalització 25/2010, 28/2010 
i 30/2010 (reg. 12279)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista i Jordi Terrades i Santacreu, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 164.5 i concordants del Reglament de la 
Cambra, presenta la proposta de resolució subsegüent al 
debat dels procediments relatius als Informes de fisca-
lització 25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, corresponent al 2008, 28/2010, refe-
rent a la contractació del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, corresponent al 2007 i 30/2010, referent a la 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, cor-
responent al 2007.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els Informes de fiscalització 25/2010, relatiu 
al consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, cor-
responent al 2008 (N.T. 256-00084/08), 28/2010, refe-
rent a la contractació del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, corresponent al 2007 (N.T. 256-00086/08) 
i 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Sabadell, corresponent al 2007 (N.T. 256-
00085/08).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides en cadascun dels Informes esmentats.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Miquel Iceta Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a tres propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats sengles proposicions de llei relatives a 
la dació en pagament de l’habitatge perso-
nal o familiar hipotecat
Tram. 352-00001/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació a tres propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats sengles proposicions de llei relati-
ves a la dació en pagament de l’habitatge 
personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00002/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb re-
lació a tres propostes per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00003/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Composició de la Comissió de Control de la 
Iniciativa Legislativa Popular

Substitució d’un membre
Reg. 12094

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
maig de 2011, ha pres nota de l’acord de la Sala de Go-
vern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
designa a l’Il·lm. Sr. Francisco López Vázquez, magistrat 
de la Secció 3a de la Sala Contenciosa Administrativa, 
com a membre de la Comissió de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular, en substitució de la magistrada Car-
men Quesada López.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i sostenibilitat amb el conseller  
de Territori i Sostenibilitat sobre les actuaci-
ons en el servei ferroviari de rodalia i mitjana 
distància a causa de les incidències produï-
des entre el gener i l’abril del 2011
Tram. 354-00032/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver 
(reg. 11936).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 06.06.2011.



16 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 70

4.53.05. INFORMACIó 61

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació a 
tres propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats sengles proposicions 
de llei relatives a la dació en pagament de 
l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00007/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals amb relació a tres 
propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats sengles proposicions 
de llei relatives a la dació en pagament de 
l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00008/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença del degà de l’Il-
lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb 
relació a tres propostes per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00009/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a tres pro-
postes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats sengles proposicions de 
llei relatives a la dació en pagament de l’ha-
bitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00004/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya 
amb relació a tres propostes per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00005/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya amb relació a tres propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats sengles proposicions de llei relatives a 
la dació en pagament de l’habitatge perso-
nal o familiar hipotecat
Tram. 352-00006/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Miguel Mar-
tín, president de l’Associació Espanyola de 
Banca, amb relació a tres propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats sengles proposicions de llei relatives a 
la dació en pagament de l’habitatge perso-
nal o familiar hipotecat
Tram. 352-00013/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00015/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00016/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10755).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de 
Catalunya amb relació a tres propostes per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats sengles proposicions de llei relatives 
a la dació en pagament de l’habitatge per-
sonal o familiar hipotecat
Tram. 352-00010/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de José María 
Fernández Seijó, magistrat del Jutjat Mer-
cantil número 2 de Barcelona, amb relació a 
tres propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats sengles proposicions 
de llei relatives a la dació en pagament de 
l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00011/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Isidre Fainé, 
president de la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvis, amb relació a tres propostes 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats sengles proposicions de llei relati-
ves a la dació en pagament de l’habitatge 
personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00012/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 9563).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00020/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00021/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis amb relació a la 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. 352-00022/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10755).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00017/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvis amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00018/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Ser-
veis Bancaris amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00019/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10754).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
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. 352-00026/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10755).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00027/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10756).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures 
contra el sobreendeutament personal i fami-
liar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00028/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10756).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00023/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10755).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Ser-
veis Bancaris amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00024/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10755).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00025/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10755).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
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. 352-00032/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10756).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Adrià Ale-
many, portaveu de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00033/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00029/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10756).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Ser-
veis Bancaris amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i famili-
ar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00030/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10756).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00031/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 10756).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de l’Il·lm. Sr. Jo-
sé María Fernández Seijo, magistrat del Jut-
jat mercantil número 3 de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00037/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’OCUC amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00038/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença del síndic de 
Greuges amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00039/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Ada Colau, 
membre de l’Observatori de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals i de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00034/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Marisa 
Amugu, afectada pel procediment d’execu-
ció hipotecària, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00035/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri, jurista del grup promotor de la Iniciativa 
legislativa popular de dació de pagament, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00036/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Gonzalo 
Bernardos, vicerector d’economia de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00043/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Jofre Far-
rés, secretari general d’AICEC-adicae, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00044/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Guillem So-
lé, jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 
2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00045/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de síndics, síndiques, 
defensors i defensores locals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00040/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00041/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, 
director general de Catalunya Caixa, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00042/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10786).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri, jurista, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00049/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de José María 
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat mer-
cantil número 3 de Barcelona, amb relació 
a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00050/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’OCUC amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00051/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Adrià Ale-
many, economista i portaveu de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació 
a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00046/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Ada Colau, ju-
rista, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00047/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Marisa 
Amugu, afectada per l’actual procediment 
d’execució hipotecària, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00048/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’Adolf Todó, 
director de Catalunya Caixa, amb relació a 
la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00055/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Gonzalo 
Bernardos, vicerector d’economia de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00056/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Jofre Far-
res, secretari general de l’Associació d’Uua-
ris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00057/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença del síndic de 
Greuges amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00052/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00053/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00054/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Marisa 
Amugu, afectada per un procediment d’exe-
cució hipotecària, amb relació a la 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. 352-00061/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Martí Bat-
llori, jurista i membre del grup promotor de 
la iniciativa legislativa popular sobre la da-
ció de l’immoble com a pagament del deute 
hipotecari, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00062/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de José María 
Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mer-
cantil número 3 de Barcelona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00063/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Guillem So-
lé, jutge del Jutjat de Primera Instància nú-
mero 2 de Sabadell, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00058/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10787).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Adrià Ale-
many, economista i portaveu de la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00059/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Ada Colau, ju-
rista, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00060/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00067/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Adolf Todó, 
director general de Catalunya Caixa, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00068/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Gonzalo 
Bernardos, vicerector d’economia de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00069/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00064/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença del síndic de 
greuges amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00065/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00066/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença del delegat a 
Catalunya del Col·legi Nacional de Registra-
dors de la Propietat i Mercantils d’Espanya 
amb relació a tres propostes per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00073/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Benito Ar-
ruñada, catedràtic d’organització d’empre-
ses de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a tres propostes per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats sengles 
proposicions de llei relatives a la dació en 
pagament de l’habitatge personal o familiar 
hipotecat
Tram. 352-00074/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
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. 352-00075/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Jofre Far-
rés, secretari general de l’Associació d’Usu-
aris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00070/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Guillem So-
lé, jutge del Jutjat de Primera Instància nú-
mero 2 de Sabadell, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00071/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació 
a tres propostes per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats sengles proposi-
cions de llei relatives a la dació en pagament 
de l’habitatge personal o familiar hipotecat
Tram. 352-00072/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 10805).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori de Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00079/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelona 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00080/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Hipotecària Espa-
nyola amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00081/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00076/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances d’Espanya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00077/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00078/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00085/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Registradors de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00086/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00087/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00082/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Persones Consu-
midores de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00083/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00084/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Econòmica Barcelo-
nesa d’Amics del País amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00091/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Cercle d’Economia amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00092/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00093/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00088/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ateneu Barcelonès amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00089/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Econo-
mia, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00090/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre-Aznar, doctor en dret europeu i màs-
ter en economia immobiliària, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00097/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de José Gar-
cía-Montalvo, catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00098/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00099/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Subhastadors Pú-
blics Jurats i Taxadors amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00094/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10823).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Eduard Be-
renguer i Comas, catedràtic de teoria eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00095/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Antoni Serra 
Ramoneda, catedràtic d’economia de l’em-
presa de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00096/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Coronas Guinart, advocat, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00103/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Josep Soler 
Albertí, director general de l’Institut d’Estu-
dis Financers, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00104/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Xavier Ad-
sara, president de l’Institut d’Estudis Finan-
cers, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 352-00105/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Xavier Frei-
xas i Dargallo, catedràtic d’economia finan-
cera de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00100/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Benito Ar-
ruñada, catedràtic d’organització d’empre-
ses de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju-
diciament civil
Tram. 352-00101/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri Bas, professor associat de dret mercan-
til de la Universitat de Girona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00102/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvis amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00109/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances d’Espanya amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00110/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00111/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura 
Ventosa, portaveu de la Plataforma en de-
fensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici-
ament civil
Tram. 352-00106/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Raquel 
Alastruey García, magistrada del Jutjat de 
Primera Instància número 52 de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
d’enjudiciament civil
Tram. 352-00107/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10824).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00108/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00115/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Persones Consu-
midores de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00116/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures en l’àmbit hipo-
tecari
Tram. 352-00117/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00112/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelona 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00113/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Hipotecària Espa-
nyola amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00114/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00121/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ateneu Barcelonès amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00122/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Econo-
mia, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00123/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00118/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Registradors de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00119/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00120/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Subhastadors Pú-
blics Jurats i Taxadors amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00127/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Eduard Be-
renguer i Comas, catedràtic de teoria eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00128/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Antoni Serra 
Ramoneda, catedràtic d’economia de l’em-
presa de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00129/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Econòmica Barcelo-
nesa d’Amics del País amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00124/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Cercle d’Economia amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00125/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00126/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10825).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença de Xavier Frei-
xas Dargallo, catedràtic d’economia finan-
cera de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00133/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Benito Ar-
ruñada, catedràtic d’organització d’empre-
ses de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00134/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri Bas, professor associat de dret mercan-
til de la Universitat de Girona, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00135/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre-Aznar, doctor en dret europeu i màs-
ter en economia immobiliària, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00130/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de José Gar-
cía-Montalvo, catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00131/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 352-00132/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’Ignasi Faura 
Ventosa, portaveu de la Plataforma en De-
fensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00139/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Raquel 
Alastruey García, magistrada del Jutjat de 
Primera Instància número 52 de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00140/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Eduard Be-
renguer i Comas, catedràtic de teoria eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00141/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Coronas Guinart, advocat, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00136/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Josep Soler 
Albertí, director general de l’Institut d’Estu-
dis Financers, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari
Tram. 352-00137/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Xavier Ad-
sara, president de l’Institut d’Estudis Finan-
cers, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de mesures en l’àmbit 
hipotecari
Tram. 352-00138/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10826).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’Oriol Amat 
Salas, catedràtic d’economia financera i 
comptabilitat de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00145/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Xavier Frei-
xas Dargallo, catedràtic d’economia finan-
cera de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de mesures contra el sobreen-
deutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00146/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Benito Ar-
ruñada, catedràtic d’organització d’empre-
ses de la Universitat Pompeu Fabra, amb re-
lació a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00147/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Antoni Serra 
Ramoneda, catedràtic d’economia de l’em-
presa de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00142/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Sergio Na-
sarre-Aznar, doctor en dret europeu i màs-
ter en economia immobiliària, amb relació a 
la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00143/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de José Gar-
cía-Montalvo, catedràtic d’economia de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
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. 352-00144/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.



16 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 70

4.53.05. INFORMACIó 85

Proposta de compareixença de Xavier Ad-
sara, president de l’Institut d’Estudis Finan-
cers, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00151/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’Ignasi Faura 
Ventosa, portaveu de la Plataforma en De-
fensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a 
la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00152/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Raquel 
Alastruey García, magistrada del Jutjat de 
Primera Instància número 52 de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00153/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri Bas, professor associat de dret mercan-
til de la Universitat de Girona, amb relació 
a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00148/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Coronas Guinart, advocat, amb relació a 
la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00149/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença de Josep Soler 
Albertí, director general de l’Institut d’Estu-
dis Financers, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de mesures con-
tra el sobreendeutament personal i famili-
ar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00150/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10827).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00157/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori de Drets Econò-
mics, Socials i Culturals amb relació a la 
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. 352-00158/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Càritas Diocesana de Barcelo-
na amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00159/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació a la 
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. 352-00154/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvis amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00155/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances d’Espanya amb rela-
ció a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00156/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00163/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00164/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Registradors de 
Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de mesures contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de 
protecció enfront de procediments d’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00165/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Hipotecària Espa-
nyola amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00160/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Consumidors de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00161/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Persones Consu-
midores de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00162/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Econo-
mia, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb re-
lació a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00169/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Econòmica Barcelo-
nesa d’Amics del País amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00170/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Cercle d’Economia amb rela-
ció a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00171/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Pimec amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00166/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de mesures contra el sobre-
endeutament personal i familiar i de protec-
ció enfront de procediments d’execució que 
afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00167/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ateneu Barcelonès amb rela-
ció a la 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’habi-
tatge habitual
Tram. 352-00168/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.
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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. 356-00093/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 11765).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 05.05.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la tasca que duu a terme
Tram. 356-00094/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 11837).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 05.05.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta Constitutiva de l’Aca-
dèmia Catalana de la Música davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi 
sobre la seva activitat i els seus objectius
Tram. 356-00095/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Consol Prados Martínez, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 11908).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 11.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar 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’execu-
ció que afecten l’habitatge habitual
Tram. 352-00172/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Subhastadors Pú-
blics Jurats i Taxadors amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesu-
res contra el sobreendeutament personal i 
familiar i de protecció enfront de procedi-
ments d’execució que afecten l’habitatge 
habitual
Tram. 352-00173/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10828).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 05.05.2011.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut Català del Sòl davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre les actuacions de l’Institut previstes 
per a aquesta legislatura
Tram. 356-00085/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia (reg. 10785).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 06.06.2011.
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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

Informe econòmic i memòria d’activitats de 
l’Institut Català Internacional per la Pau, en 
compliment de la Llei 14/2007, corresponent 
al 2010
Tram. 334-00014/09

Presentació
President de l’Institut Català Internacional per la Pau
Reg. 12420 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat: 
Mesa del Parlament, 10.05.2011

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català

Com segurament recordaràs, com a president de l’ICIP, 
i en compliment del que preveu l’article 15 de la Llei 
14/2007, del 5 de desembre de 2007, hem de trametre 
a diverses institucions la memòria explicativa de les ac-
tivitats desenvolupades i l’informe econòmic de l’exer-
cici 2010 de l’Institut. Pel que fa a l’informe econòmic, 
conté el balanç de situació a 31 de desembre de 2010, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patri-
moni net i la memòria, tots els documents corresponents 
a l’exercici anual clos en aquesta data. Tenim també a la 
vostra disposició, l’auditoria de l’exercici.

Resto a la disposició i aprofito l’avinentesa per saludar-te 
cordialment,

Barcelona, 27 d’abril de 2011

Rafael Grasa i Hernández
President
Institut Català Internacional per la Pau

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la Di-
recció General de Cooperació al Desenvo-
lupament davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a informar sobre les políti-
ques de cooperació al desenvolupament i 
d’ajut humanitari
Tram. 357-00041/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 3, 
tinguda el 04.05.2011 (DSPC-C 71).

Compareixença del director general de Co-
operació davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a informar sobre el seu pro-
grama d’actuació i sobre el desplegament 
del Pla director de cooperació
Tram. 357-00042/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 3, 
tinguda el 04.05.2011 (DSPC-C 71).
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Composició del Tribunal de Recursos Con-
tractuals del Parlament de Catalunya
Tram. 414-00003/09

Designació de membres
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2011

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de 
maig de 2011, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 3 de l’Acord, de l’1 de març de 2011, de creació del 
Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Ca-
talunya (BOPC 32, del 8 de març de 2011), ha acordat 
nomenar membres del Tribunal de Recursos Contractu-
als del Parlament de Catalunya les persones següents:

Membres titulars 

a) President: Joan Morell i Comas, diputat interventor.

b) Vocals: Maria Guiu i Sallent, interventora adjunta a 
l’Oïdor de Comptes, i Xavier Muro i Bas, lletrat dels Ser-
veis Jurídics.

Membres suplents 

a) President: Joan Ferran i Serafini, diputat interventor.

b) Vocals: Carme de Tomás, tresorera, i Pere Sol i Ordis, 
lletrat dels Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposta d’Iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei sobre la dació 
de l’immoble hipotecat com a pagament del 
deute hipotecari
Tram. 202-00034/09

Inadmissió a tràmit
Reg. 7300 / Mesa del Parlament, 29.03.2011

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de 
març de 2011, en congruència amb l’informe dels Ser-
veis Jurídics del Parlament relatiu a la Proposició de llei 
sobre la dació de l’immoble hipotecat com a pagament 
del deute hipotecari (tram. 202-00034/09), el qual in-
forme en proposa la inadmissió a tràmit pel fet que no 
s’ajusta al que disposa la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular, ha acordat de no ad-
metre a tràmit la dita Proposició de llei, proposada com 
a iniciativa legislativa popular, atès que es dóna la causa 
d’inadmissió que estableix l’article 6.2.a de la dita Llei 
1/2006.

Palau del Parlament, 29 de març de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

N. de la R.: La Proposta d’Iniciativa legislativa popu-
lar amb relació a la Proposició de llei sobre la dació de 
l’immoble hipotecat com a pagament del deute hipotecari 
(reg. 7300) pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre la destinació de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
	Tram. 250-00411/09
	Presentació
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	Tram. 250-00412/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’electrons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
	Tram. 250-00413/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
	Tram. 250-00414/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 2011-2013
	Tram. 250-00415/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00416/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posició del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
	Tram. 250-00417/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
	Tram. 250-00418/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la restitució de la carretera BP2427, en l’accés a l’autopista AP7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatges a Martorell
	Tram. 250-00419/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de trens entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
	Tram. 250-00420/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-00421/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
	Tram. 250-00422/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011
	Tram. 250-00423/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
	Tram. 250-00424/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00425/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola d’adults a Girona
	Tram. 250-00426/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
	Tram. 250-00427/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la Zona 2, 
de Girona, i d’un institut al sector de Palau, de 
Girona
	Tram. 250-00428/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
	Tram. 250-00429/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona de Montilivi
	Tram. 250-00430/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motocicleta a Catalunya
	Tram. 250-00431/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta de les línies d’ensenyament de l’educació secundària obligatòria a l’Institut Mediterrània, del Masnou (Maresme), i sobre el respecte per les competències dels ajuntaments en matèria educativa
	Tram. 250-00432/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)
	Tram. 250-00433/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en espais de titularitat estatal
	Tram. 250-00434/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació depuradora de l’Alt Maresme
	Tram. 250-00435/09
	Presentació





	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent al 2008; a l’Informe de fiscalització 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, corresponent a
	256-00084/08, 256-00085/08 i 256-00086/08
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris




	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00013/09
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
	Renúncia de Valèria Aubareda i Tarruella a la condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Comunicació

	Composició de la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa Popular
	Substitució d’un membre




	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 Sostenibilitat sobre les actuacions en el servei ferroviari de rodalia i mitjana distància a causa de les incidències produïdes entre el gener 
	Tram. 354-00032/09
	Sol·licitud i tramitació




	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge persona
	Tram. 352-00001/09
	Sol·licitud
	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge per
	Tram. 352-00002/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal o familiar hipotecat
	Tram. 352-00003/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habita
	Tram. 352-00004/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en paga
	Tram. 352-00005/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal o f
	Tram. 352-00006/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’
	Tram. 352-00007/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habi
	Tram. 352-00008/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal o fam
	Tram. 352-00009/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge per
	Tram. 352-00010/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José María Fernández Seijó, magistrat del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament d
	Tram. 352-00011/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Isidre Fainé, president de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatg
	Tram. 352-00012/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miguel Martín, president de l’Associació Espanyola de Banca, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge persona
	Tram. 352-00013/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00015/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 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. 352-00016/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00017/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00018/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00019/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00020/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00021/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació a la 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. 352-00022/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a la 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. 352-00023/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a la 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. 352-00024/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la 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. 352-00025/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
	Tram. 352-00026/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 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 pr
	Tram. 352-00027/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i
	Tram. 352-00028/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a la 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 
	Tram. 352-00029/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a la 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 
	Tram. 352-00030/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la 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
	Tram. 352-00031/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal 
	Tram. 352-00032/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00033/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de me
	Tram. 352-00034/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marisa Amugu, afectada pel procediment d’execució hipotecària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00035/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la Iniciativa legislativa popular de dació de pagament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hip
	Tram. 352-00036/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’Il·lm. Sr. José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat mercantil número 3 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/200
	Tram. 352-00037/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’OCUC amb relació a la 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. 352-00038/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del síndic de Greuges amb relació a la 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. 352-00039/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de síndics, síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000,
	Tram. 352-00040/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la 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. 352-00041/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director general de Catalunya Caixa, amb relació a la 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. 352-00042/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civ
	Tram. 352-00043/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general d’AICEC-adicae, amb relació a la 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. 352-00044/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civi
	Tram. 352-00045/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, economista i portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament persona
	Tram. 352-00046/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ada Colau, jurista, amb relació a la 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
	Tram. 352-00047/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marisa Amugu, afectada per l’actual procediment d’execució hipotecària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i famil
	Tram. 352-00048/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista, amb relació a la 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’ex
	Tram. 352-00049/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat mercantil número 3 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament person
	Tram. 352-00050/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’OCUC amb relació a la 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’
	Tram. 352-00051/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del síndic de Greuges amb relació a la 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
	Tram. 352-00052/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeuta
	Tram. 352-00053/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació a la 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
	Tram. 352-00054/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director de Catalunya Caixa, amb relació a la 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 pr
	Tram. 352-00055/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i fami
	Tram. 352-00056/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jofre Farres, secretari general de l’Associació d’Uuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so
	Tram. 352-00057/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i fam
	Tram. 352-00058/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, economista i portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia
	Tram. 352-00059/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ada Colau, jurista, amb relació a la 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. 352-00060/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marisa Amugu, afectada per un procediment d’execució hipotecària, amb relació a la 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. 352-00061/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista i membre del grup promotor de la iniciativa legislativa popular sobre la dació de l’immoble com a pagament del deute hipotecari, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu
	Tram. 352-00062/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudici
	Tram. 352-00063/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civ
	Tram. 352-00064/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la 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. 352-00065/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000,
	Tram. 352-00066/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la 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. 352-00067/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Adolf Todó, director general de Catalunya Caixa, amb relació a la 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. 352-00068/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civ
	Tram. 352-00069/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la L
	Tram. 352-00070/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament ci
	Tram. 352-00071/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l’habitatge personal o familiar hipot
	Tram. 352-00072/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del delegat a Catalunya del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dac
	Tram. 352-00073/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagame
	Tram. 352-00074/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
	Tram. 352-00075/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a la 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. 352-00076/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d’Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjud
	Tram. 352-00077/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 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. 352-00078/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament ci
	Tram. 352-00079/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la 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. 352-00080/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la 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. 352-00081/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la 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. 352-00082/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la 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. 352-00083/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació a la 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. 352-00084/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la 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. 352-00085/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la 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. 352-00086/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació a la 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. 352-00087/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la 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. 352-00088/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ateneu Barcelonès amb relació a la 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. 352-00089/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Economia, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enj
	Tram. 352-00090/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb relació a la 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. 352-00091/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Cercle d’Economia amb relació a la 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. 352-00092/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 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. 352-00093/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civi
	Tram. 352-00094/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’en
	Tram. 352-00095/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/
	Tram. 352-00096/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciam
	Tram. 352-00097/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament 
	Tram. 352-00098/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2
	Tram. 352-00099/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Freixas i Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d
	Tram. 352-00100/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju
	Tram. 352-00101/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enju
	Tram. 352-00102/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a la 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. 352-00103/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, director general de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civ
	Tram. 352-00104/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Adsara, president de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la 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. 352-00105/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en defensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudic
	Tram. 352-00106/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, 
	Tram. 352-00107/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00108/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00109/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d’Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00110/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00111/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00112/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00113/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00114/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00115/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00116/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00117/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00118/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00119/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00120/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00121/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00122/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Economia, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00123/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00124/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Cercle d’Economia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00125/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00126/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00127/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00128/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipote
	Tram. 352-00129/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00130/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00131/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotec
	Tram. 352-00132/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Freixas Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00133/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00134/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00135/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00136/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, director general de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00137/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Adsara, president de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00138/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00139/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 352-00140/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament 
	Tram. 352-00141/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreen
	Tram. 352-00142/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal
	Tram. 352-00143/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i f
	Tram. 352-00144/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreend
	Tram. 352-00145/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Freixas Dargallo, catedràtic d’economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament
	Tram. 352-00146/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament pe
	Tram. 352-00147/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament pe
	Tram. 352-00148/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a la 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 proc
	Tram. 352-00149/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, director general de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i fami
	Tram. 352-00150/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Adsara, president de l’Institut d’Estudis Financers, amb relació a la 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 pro
	Tram. 352-00151/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes d’Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament perso
	Tram. 352-00152/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutam
	Tram. 352-00153/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal 
	Tram. 352-00154/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació a la 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 
	Tram. 352-00155/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d’Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament per
	Tram. 352-00156/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació a la 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 pr
	Tram. 352-00157/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i fam
	Tram. 352-00158/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la 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 en
	Tram. 352-00159/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la 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 protecci
	Tram. 352-00160/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la 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 protecc
	Tram. 352-00161/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i
	Tram. 352-00162/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca amb relació a la 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 e
	Tram. 352-00163/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la 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
	Tram. 352-00164/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la 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 prot
	Tram. 352-00165/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Pimec amb relació a la 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 
	Tram. 352-00166/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la 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 enfro
	Tram. 352-00167/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ateneu Barcelonès amb relació a la 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 pr
	Tram. 352-00168/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Economia, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament p
	Tram. 352-00169/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i famili
	Tram. 352-00170/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Cercle d’Economia amb relació a la 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 pro
	Tram. 352-00171/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la 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 protec
	Tram. 352-00172/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i famil
	Tram. 352-00173/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les actuacions de l’Institut previstes per a aquesta legislatura
	Tram. 356-00085/09
	Sol·licitud


	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. 356-00093/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la tasca que duu a terme
	Tram. 356-00094/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Constitutiva de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la seva activitat i els seus objectius
	Tram. 356-00095/09
	Sol·licitud





	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de representants de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament i d’ajut humanitari
	Tram. 357-00041/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre el seu programa d’actuació i sobre el desplegament del Pla director de cooperació
	Tram. 357-00042/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Inadmissió a tràmit



	4.90.	Règim interior
	4.90.15.	Contractació
	Composició del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya
	Tram. 414-00003/09
	Designació de membres








