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

1.10. Resolucions

Resolució 190/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la potenciació de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09, 250-00310/09 i 250-00316/09
Adopció p. 19

Resolució 226/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el 
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Admi-
nistració
Tram. 250-00364/09
Adopció p. 19

Resolució 227/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la represa dels tràmits per a la construcció del nou centre 
docent de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
al Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09
Adopció p. 20

Resolució 228/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la tramitació parlamentària del Projecte de llei de go-
verns locals i del Projecte de llei de finançament local
Tram. 250-00399/09
Adopció p. 20

Resolució 229/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09
Adopció p. 20

Resolució 230/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la publicació en el DOGC de les modificacions de la rela-
ció de llocs de treball del personal laboral de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 250-00505/09
Adopció p. 21

Resolució 231/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació 
de llocs de treball del personal eventual de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 250-00506/09
Adopció p. 21

Resolució 232/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la seguretat a la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa 
i sobre el desenvolupament del Pla d’infraestructures ferro-
viàries de rodalia de Barcelona 2008-2015
Tram. 250-00284/09
Adopció p. 21

Resolució 233/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació del sistema tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00285/09
Adopció p. 22

Resolució 234/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09
Adopció p. 22

Resolució 235/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impacte acústic de la carretera C-31 al pas per Gavà 
Mar (Baix Llobregat)
Tram. 250-00306/09
Adopció p. 22

Resolució 236/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la prolongació del desdoblament en dos trams de la 
carretera N-340, entre Tarragona i Vilafranca del Penedès, 
i sobre la senyalització al voltant del punt quilomètric 1172
Tram. 250-00317/09
Adopció p. 23

Resolució 237/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció de mesures de seguretat al pas a nivell de l’estació 
de Cambrils (Baix Camp) i sobre l’acceleració de l’obra de 
desdoblament del corredor ferroviari del Mediterrani
Tram. 250-00318/09
Adopció p. 23

Resolució 238/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre un estudi de viabilitat d’un tren tramvia entre Olot i Giro-
na i entre Olot i Figueres-Roses
Tram. 250-00329/09
Adopció p. 24

Resolució 239/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la represa de les obres de construcció de la variant 
d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260
Tram. 250-00330/09
Adopció p. 24

Resolució 240/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el retorn progressiu del cabal d’aigua del Ter a les co-
marques gironines
Tram. 250-00335/09
Adopció p. 24

Resolució 241/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de les resolucions del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat relatives al corredor biològic de l’anella 
verda de Tarragona
Tram. 250-00337/09
Adopció p. 25

Resolució 242/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en marxa del servei de trens de rodalia del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09
Adopció p. 25

Resolució 243/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció dels eixos viaris entre Reus, Constantí, 
Sant Salvador i Perafort, i entre Perafort, el Catllar, la Riera 
de Gaià i Torredembarra, i sobre el millorament de la comu-
nicació de l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona amb la 
xarxa viària del Tarragonès
Tram. 250-00344/09
Adopció p. 25

Resolució 244/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els serveis ferroviaris de mitjana distància i el millora-
ment de possibles connexions transfrontereres
Tram. 250-00352/09
Adopció p. 26
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Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament del centre de dia per a gent gran de l’Hospitalet de 
l’Infant, a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00531/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament del centre de dia per a persones amb discapacitat 
psíquica d’Amposta (Montsià)
Tram. 250-00534/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució de suport a la candidatura de 
Barcelona a capital mundial del mòbil del 2013 al 2017
Tram. 250-00571/09
Retirada p. 30

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 30

Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2010, 
del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 202-00054/09
Esmenes a la totalitat p. 30

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00056/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipotecària 
de Catalunya i de l’impost sobre els dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei sobre el règim especial de la Val 
d’Aran
Tram. 202-00060/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei d’equitat impositiva per una sorti-
da solidària de la crisi
Tram. 202-00063/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei de mesures per a la dignificació 
de la funció docent i d’atribució de la condició d’autoritat als 
docents de l’ensenyament no universitari
Tram. 202-00064/09
Presentació p. 31

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte complementari d’accessos de la carretera C-25 al 
polígon industrial de la Quintana, a Sant Julià de Vilatorta 
(Osona)
Tram. 250-00537/09
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda
Tram. 250-00541/09
Esmenes presentades p. 38

Resolució 245/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les afectacions causades per les obres de la carretera 
C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09
Adopció p. 26

Resolució 246/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament de la línia de tren entre Figueres, Portbou 
i Cervera de la Marenda, al Rosselló
Tram. 250-00392/09
Adopció p. 26

Resolució 247/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’un projecte de nou codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09
Adopció p. 27

Resolució 248/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en funcionament d’una comissaria de districte 
a la Jonquera (Alt Empordà)
Tram. 250-00102/09
Adopció p. 27

Resolució 249/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació de l’Oficina de la Víctima d’Accidents de Trànsit
Tram. 250-00415/09
Adopció p. 27

Resolució 250/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de la comissaria dels Mossos d’Esquadra 
de Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09
Adopció p. 28

Resolució 251/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’establiment del règim general d’horaris per als establiments 
i espectacles públics
Tram. 250-00525/09
Adopció p. 28

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat 
específica dels Mossos d’Esquadra per als delictes contra 
els vehicles de transport de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de 
les notificacions per sancions de trànsit
Tram. 250-00024/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la me-
sura relativa a la limitació de velocitat a les vies d’accés a 
Barcelona
Tram. 250-00027/09
Rebuig p. 29

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
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
ajuts a les famílies
Tram. 250-00516/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre l’operació policial de 
la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 250-00528/09
Decaïment p. 29

Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament del centre de dia per a gent gran de Vandellòs, a 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00530/09
Rebuig p. 29
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Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de guàrdies a les àrees bàsiques de salut de la Selva 
interior
Tram. 250-00574/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la implementació de 
bonificacions, descomptes i de l’eurovinyeta als peatges per 
a una mobilitat sostenible
Tram. 250-00575/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
consultori de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00576/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la consideració del 
sector de la venda no sedentària com una excepció en l’apli-
cació de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el 
mercat interior
Tram. 250-00577/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
prestacions de la línia 8 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-00579/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de guàrdies al CAP Breda
Tram. 250-00580/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el desmantellament 
per Red Eléctrica de España de la línia de 220 kV que va de 
Vic (Osona) a Juià (Gironès)
Tram. 250-00581/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 250-00582/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la recuperació del Fes-
tival Shakespeare de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00583/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la no-renovació dels 
convenis amb Òmnium Cultural
Tram. 250-00584/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el permís per a la cap-
tura puntual de la polla blava al Delta de l’Ebre i sobre les 
indemnitzacions pels danys causats pels flamencs en els 
conreus d’arròs
Tram. 250-00585/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni col·lectiu vigent del servei de transport sanitari i sobre 
el garantiment dels recursos econòmics en el transport sa-
nitari per al 2012
Tram. 250-00586/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució de suport al poble de Colòm-
bia per la violació dels drets humans i del dret internacional 
humanitari
Tram. 250-00587/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la consolidació de la 
rebaixa del 5% en el preu dels bitllets dels serveis de trens 
de rodalia i mitjana distància
Tram. 250-00545/09
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de Cantallops, a Avi-
nyonet del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00551/09
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre l’organització d’un ho-
menatge institucional a Jaume Curbet
Tram. 250-00552/09
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la participació del Par-
lament de Catalunya en els processos informatius i de con-
sulta de la Unió Europea
Tram. 250-00556/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre 
de cursos de formació ocupacional del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 250-00558/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la incorporació dels 
trajectes dels trens Avant al programa de fidelització Renfe 
Tempo i sobre l’ampliació de la vigència dels abonaments 
per a aquests trajectes
Tram. 250-00560/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el reconeixement del 
Consell Nacional Libi de Transició com a interlocutor legítim 
i representatiu de Líbia i sobre l’establiment de relacions 
institucionals amb el dit Consell
Tram. 250-00566/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de la ur-
banització Valdemar a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal 
(Alt Penedès)
Tram. 250-00567/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la creació d’una uni-
tat d’interlocució i mediació dins del Cos de Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00568/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la modificació dels 
tractaments protocol·laris de les autoritats de la Generalitat 
i de revisió de les precedències protocol·làries de les auto-
ritats de l’Estat
Tram. 250-00569/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el pagament als pro-
pietaris afectats per les expropiacions per a la construcció 
de la carretera A-27 i sobre la reparació dels accessos i les 
instal·lacions de reg de les explotacions afectades
Tram. 250-00570/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament de la llar residència per a persones amb malaltia 
mental Montnegre del barri de les Corts, de Barcelona
Tram. 250-00573/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre l’observança de la nor-
mativa vigent amb relació a la utilització del símbol CAT a les 
matrícules
Tram. 250-00600/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Arxiu 
Històric Comarcal de l’Anoia, a Igualada, a l’edifici de La 
Igualadina Cotonera
Tram. 250-00601/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures de millorament de la qualitat de l’aire i sobre 
l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural
Tram. 250-00602/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
aportacions del fons europeu per a la compra d’aliments per 
a les persones més necessitades
Tram. 250-00603/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat del servei de l’atenció primària i de les urgències 
hospitalàries a Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00604/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la inclusió de l’Ajunta-
ment de Gavà (Baix Llobregat) en la societat de control de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 250-00605/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el manteniment en 
actiu del transport sanitari d’urgències a Arbúcies (Selva), 
Ripoll i Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la conversió del centre 
d’atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en 
centre d’atenció continuada i la reconsideració de la reduc-
ció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’activitat de l’empresa Alstom, a Santa Perpè-
tua de Mogoda (Vallès Occidental)
Tram. 250-00608/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’increment de les me-
sures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, 
xenòfobs i racistes
Tram. 250-00609/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la reconsideració del 
tancament del CAP Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00610/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del 
servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la ratificació del tractat 
de lliure comerç entre la Unió Europea i Perú i Colòmbia i 
sobre la declaració del tractat com a acord mixt
Tram. 250-00588/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’execució de la sego-
na fase de les obres de l’Escola Parc del Saladar, a Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 250-00589/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les gestions amb Ren-
fe per al millorament de la línia de ferrocarril entre Barcelona 
i Figueres
Tram. 250-00590/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment del sis-
tema de salut públic, universal i de qualitat dels serveis sa-
nitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’atenció continuada a l’àrea bàsica de salut de Cas-
tellar del Vallès (Vallès Occidental) i el restabliment de l’hora-
ri del servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i del personal del CAP Olesa de Montserrat
Tram. 250-00593/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aprovació del projec-
te de desdoblament de la carretera B-500 i la construcció 
del túnel de la Conreria i sobre les intervencions per al millo-
rament de la integració urbana i l’accessibilitat de la carrete-
ra C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la construcció de l’in-
tercanviador de l’Hospital General de Catalunya entre la línia 
8 de rodalia i la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el garantiment dels ho-
raris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la declaració relativa a 
la utilització del símbol CAT damunt la E de la matrícula i so-
bre l’aplicació d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre les mesures de racio-
nalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00598/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’increment i la millora 
del servei de trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de Vila-
decans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00599/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47
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de les Nacions Unides, de Pau Casals, com a himne oficial 
de l’organització
Tram. 250-00626/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09
Presentació p. 58

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 59

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 59

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 59

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per 
al tercer període de sessions
Tram. 244-00006/09
Acord p. 59

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/09
Substitució de diputats p. 59

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/09
Substitució de diputats p. 60

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Substitució de diputats p. 60

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09
Substitució de diputats p. 60

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 410-00006/09
Substitució de diputats p. 60

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/09
Substitució de diputats p. 61

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09
Substitució de diputats p. 61

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09
Substitució de diputats p. 61

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei 
a l’Hospital de Martorell
Tram. 250-00612/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
nocturn dels centres d’atenció primària del Ripollès i sobre 
el pla funcional de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00613/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el manteniment del ca-
talà com a única llengua vehicular de l’ensenyament
Tram. 250-00614/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
sentències del Tribunal Suprem relatives a la llengua vehicu-
lar en el sistema educatiu català
Tram. 250-00615/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la publicació del text 
legal vigent de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 250-00616/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’accés als llocs de tre-
ball de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i 
del Cos Superior d’Administració
Tram. 250-00617/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el suport a les tasques 
de recuperació de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’àrea de 
peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
Tram. 250-00620/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre els abocaments de re-
sidus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), 
en terrenys destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre les activitats militars al 
parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la legislació aplicable 
per les companyies asseguradores de conreus i sobre les 
mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues de-
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària 
de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon 
(Ripollès)
Tram. 250-00624/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la creació de places 
residencials i de centres de dia per a la gent gran a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 250-00625/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la petició al Govern de 
l’Estat d’activar els tràmits per al reconeixement de l’Himne 
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Control del compliment de la Moció 36/IX, sobre les 
polítiques mediambientals
Tram. 390-00036/09
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 37/IX, sobre les 
prioritats pel que fa a la despesa en sanitat pública i al millo-
rament dels serveis i la qualitat assistencials
Tram. 390-00037/09
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 38/IX, sobre la 
situació del món agrari
Tram. 390-00038/09
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 39/IX, sobre la 
política industrial i d’ocupació
Tram. 390-00039/09
Designació de la Comissió competent p. 66

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat 
i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
Tram. 354-00033/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el canvi d’actitud del 
Govern amb relació als desnonaments i sobre les accions 
policials en el desnonament del barri del Clot, de Barcelona
Tram. 354-00052/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre l’ús que fa el Govern dels fons per a la formació 
contínua
Tram. 354-00054/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre els canvis que s’han produït en la ges-
tió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00055/09
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre els canvis que s’han produït en la gestió de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 354-00056/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre els canvis que s’han produït en la ges-
tió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00057/09
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre els canvis que s’han produït en la gestió de la 
renda mínima d’inserció
Tram. 354-00058/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de l’In-
forme del Síndic de Greuges relatiu als incidents que es van 
produir a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig 
de 2011 i al voltant del Parlament de Catalunya el 15 de juny 
de 2011 i sobre l’adquisició de nous materials antiavalots per 
al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00067/09
Sol·licitud i tramitació p. 68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Govern 

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució de diputats p. 61

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea
Tram. 411-00003/09
Substitució de diputats p. 62

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 25/IX, so-
bre la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00018/09
Sol·licitud de pròrroga p. 62
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 63

Control del compliment de la Resolució 27/IX, sobre 
la implantació de trens semidirectes al tram entre Manresa i 
Barcelona de la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00020/09
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 63

Control del compliment de la Resolució 45/IX, so-
bre la implantació del servei d’atenció i ajuda a les persones 
amb mobilitat reduïda (Atendo) a les estacions de rodalia de 
Barcelona
Tram. 290-00038/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 70/IX, sobre 
la represa de les converses amb l’Ajuntament de Tarragona 
per a la cessió d’ús temporal de part de les instal·lacions de la 
Ciutat de Repòs i de Vacances per a activitats socioculturals
Tram. 290-00062/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 12/IX, sobre el 
desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 390-00012/09
Sol·licitud de pròrroga p. 64
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 64

Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les 
relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 390-00013/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la 
desocupació juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 390-00015/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Moció 19/IX, sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals
Tram. 390-00019/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Moció 33/IX, sobre 
l’espai català de comunicació
Tram. 390-00033/09
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 34/IX, sobre el 
desplegament de la nova oficina judicial
Tram. 390-00034/09
Designació de la Comissió competent p. 66

Control del compliment de la Moció 35/IX, sobre el 
foment del transport públic
Tram. 390-00035/09
Designació de la Comissió competent p. 66
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00308/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00309/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00310/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00311/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00315/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00316/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00317/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Drogodependències amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00320/09
Rebuig de la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença de Bonaventura Clo-
tet, de la Fundació de Lluita contra la Sida, d’una represen-
tació de Gais Positius i de Ferran Pujol, del Projecte dels 
Noms, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00321/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00322/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00323/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00324/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de les Oblates del Santíssim Redemptor-Barcelona (El lloc 
de la dona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00325/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

amb relació a l’accident al magatzem nuclear de Marcoule, 
a França
Tram. 354-00069/09
Sol·licitud i tramitació p. 68

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 352-00197/09
Retirada de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 352-00198/09
Retirada de la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del rector de la Univer-
sitat Rovira i Virgili amb relació a la 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. 352-00199/09
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus 
amb relació a la 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. 352-00200/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns de Reus amb relació a la 
Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajun-
tament de Reus del règim d’organització dels municipis de 
gran població
Tram. 352-00201/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença del president del Cen-
tre de Lectura de Reus amb relació a la 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. 352-00202/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Pilar Pifarré Matas, 
secretària d’Administració i Funció Pública, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00208/09
Retirada de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00301/09
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00302/09
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00303/09
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00307/09
Rebuig de la sol·licitud p. 69
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00347/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00348/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00349/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00350/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00351/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00354/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00356/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00357/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00359/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00360/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Tramvia Metropolità del Besòs, SA, amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00361/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00362/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de vi-
atgers amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00363/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
dels Transports Metropolitans de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00364/09
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00326/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00329/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00330/09
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00333/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00334/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00335/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00336/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
d’APPLUSS NORCONTROL, SLU, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00338/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00340/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Aigües de Barcelona amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00341/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00342/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00343/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Hosteleria de Lleida amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00344/09
Rebuig de la sol·licitud p. 73
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00421/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00422/09
Retirada de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00425/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00426/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00428/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00429/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00430/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00431/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00434/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00435/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de la 
Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00437/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00438/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Conselh Generau d’Aran amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00441/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00366/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica 
(AE2) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00367/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00368/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de representants del 
conjunt d’entitats ambientalistes (ADENC-EdC, CEPA-EdC, 
DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes de 
Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes 
d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00371/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00392/09
Decaïment p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del sindicat SME-CCOO amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00393/09
Decaïment p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00394/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00395/09
Decaïment p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00398/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Fires de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00399/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00405/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques 
de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00419/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Ca-
talunya amb relació Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00420/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00465/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00467/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem el Gaià amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00468/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de la Plataforma per 
la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00469/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00470/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Narcís Prat, cate-
dràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00471/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Rafael Mujerigo Sa-
huquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Ai-
gua, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00472/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00473/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00474/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Gabriel Ferraté, 
president del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00475/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de Democràcia Real Ja! amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00477/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Martí Olivella, di-
rector de Nova - Innovació Social, amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00478/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00479/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Ca-

Proposta de compareixença d’una representació 
del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00442/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00444/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00445/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00446/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00447/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00448/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00451/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00453/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00454/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00455/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00460/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00461/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 352-00462/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00463/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00500/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00501/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00502/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de Brigades Internacionals de Pau de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00503/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00504/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Privada Pau i Solidaritat amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00505/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Eines de Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00506/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Cultura de Paz amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00507/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Servei Civil Internacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00508/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00509/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre de Treball i Documentació amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00510/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00516/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 352-00518/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d d’una representació 
de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00519/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d d’una representació 
d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 

talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00482/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00483/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00484/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Grup d’Educació per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00485/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00486/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00487/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00489/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00490/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat d’Infermeria amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00494/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00495/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00496/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00497/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00498/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00499/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00536/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Pri-
orat amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00537/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Pro-
jecte de llei d’a gilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00538/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, presi-
dent del Consell de Participació del Memorial Democràtic, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00539/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Expresos Polítics amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00540/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Josep M. Rañé, 
president del Consell de Treball Econòmic i Social de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructura-
ció administrativa
Tram. 352-00541/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de Dempeus per la Salut Pública amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00542/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00543/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Pen Català amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 352-00544/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00546/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Professionals de la Dansa amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00549/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Artistes Visuals amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00550/09
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Josep Cuixart Ri-
bet, president de l’Associació Catalana de Ramaders Ela-
boradors de Formatge Artesà, davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informi sobre la problemàtica dels elaboradors de formatges 
artesans
Tram. 356-00108/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00520/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00521/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00522/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00523/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00524/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per al Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00525/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00526/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00527/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00528/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Protecció de la Natura amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00529/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 352-00530/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00531/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00534/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Ai-
gües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 352-00535/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86
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d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00168/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
les organitzacions empresarials més representatives a la 
Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00169/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Ren-
da Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de 
l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00170/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya a 
la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00171/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya i de 
la Federació d’Associacions de Veïns i Habitatges Socials 
de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mí-
nima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informin sobre les conseqüències de 
l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00172/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteres, 
presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00173/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Xavier Orteu, re-
presentant de les Entitats Catalanes d’Acció Social, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00174/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Arrels Fundació davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de 
l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00175/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coor-
dinador de la Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus perquè 
informi sobre l’estat de la raça bruna i els projectes de futur
Tram. 356-00152/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya perquè 
informi sobre els beneficis de l’energia aerogeotèrmica en el 
món agrícola i ramader
Tram. 356-00153/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informi sobre els reptes i la situació del 
cooperativisme agrari català
Tram. 356-00154/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Juli Carbó i Mulet, 
representant de l’entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, perquè 
informi sobre els objectius i els continguts del cicle «Diàleg 
Catalunya-Polskia», que tindrà lloc entre el 25 de setembre i 
el 22 d’octubre de 2011
Tram. 356-00162/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença del president de la 
junta directiva de la Federació Internacional d’Entitats Ca-
talanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea 
perquè informi sobre les activitats de les comunitats cata-
lanes a l’exterior
Tram. 356-00163/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00164/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00165/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00166/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants de 
les entitats d’iniciativa social col·laboradores del programa 
a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè 
informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00167/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants dels 
sindicats més representatius a la Comissió de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüèn-
cies de l’incompliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de violència masclista i domèstica
Tram. 355-00048/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 93

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

Compareixença d’una representació d’AVS, promo-
tors públics de l’habitatge a Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00062/09
Substanciació p. 93

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana de Promotors i Constructors d’Edificis (Fecapc) - 
Associació de Promotors i Constructors d’Espanya amb re-
lació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00063/09
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00064/09
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00065/09
Substanciació p. 93

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-00066/09
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació del Consell de 
les Persones Consumidores de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00068/09
Substanciació p. 94

Compareixença de Gisela Loran Benavent, presi-
denta de l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories 
Mediambientals, amb relació al Projecte de llei de promoció 
de l’activitat econòmica
Tram. 353-00071/09
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00072/09
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Catalana d’Associacions de Marxants (Cocam) amb 
relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 353-00073/09
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00074/09
Substanciació p. 94

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00077/09
Decaïment p. 94

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 353-00078/09
Substanciació p. 94

mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00176/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Càritas davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informin sobre les conseqüències de l’incompliment 
del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i 
sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 356-00177/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Farmacèutics Mundi davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè expliquin els resultats i les conclusions 
de la campanya de sensibilització «Salut per al desenvolu-
pament»
Tram. 356-00180/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè expliquin els resultats i les conclusions de la cam-
panya de sensibilització «Salut per al desenvolupament»
Tram. 356-00181/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Moviment Mundial a favor de la Infància davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre 
la tasca feta des de l’establiment de la seva seu mundial a 
Catalunya
Tram. 356-00183/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè expliqui el Pla d’acció en matèria de coo-
peració i d’ajuda humanitària
Tram. 356-00184/09
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informin sobre l’impacte de la 
crisi en la infància i les famílies i sobre l’Observatori de Vul-
nerabilitat
Tram. 356-00185/09
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00187/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia SAP-UGT davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00188/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Comis-
sió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00189/09
Sol·licitud p. 93

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

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies 
d’actuació del Departament
Tram. 355-00030/09
Substanciació p. 93
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Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 353-00093/09
Decaïment p. 96

Compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00094/09
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 353-00095/09
Substanciació p. 97

Compareixença del president del Consell General 
de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00096/09
Substanciació p. 97

Compareixença de Teresa Crespo amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00097/09
Decaïment p. 97

Compareixença del gerent del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques amb relació al Projecte de llei de simplificació 
i millora de la regulació
Tram. 353-00098/09
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Unió Pa-
tronal Metal·lúrgica amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 353-00099/09
Substanciació p. 97

Compareixença del director de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 353-00100/09
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00101/09
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació i mi-
llora de la regulació
Tram. 353-00102/09
Substanciació p. 97

Compareixença d’una representació de la Pimec 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 353-00103/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 353-00104/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 353-00105/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei d’agilitat i rees-
tructuració administrativa
Tram. 353-00106/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00107/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00079/09
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 353-00080/09
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de la Pimec 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 353-00081/09
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00082/09
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00083/09
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00084/09
Substanciació p. 95

Compareixença d’una representació del Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00085/09
Substanciació p. 95

Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 353-00086/09
Decaïment p. 95

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00087/09
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00088/09
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Industrials amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 353-00089/09
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 353-00090/09
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00091/09
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 353-00092/09
Substanciació p. 96
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Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00108/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00109/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00110/09
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 353-00111/09
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00112/09
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00113/09
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma de la Cultura per a un Consell de les Arts amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00114/09
Substanciació p. 99

Compareixença de Francesc Guardans, president 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00115/09
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 353-00116/09
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00117/09
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00118/09
Substanciació p. 99

Compareixença de Carles Ramió Matas, professor 
titular de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 353-00119/09
Substanciació p. 100

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 353-00120/09
Decaïment p. 100

Compareixença d’Albert Serra Martín, professor as-
sociat del Departament de Política d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00121/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Josep Maria Bricall, excomis-
sionat del Consell de la Cultura i de les Arts, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00122/09
Decaïment p. 100

Compareixença de Xavier Llovera i Massana, di-
rector del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00123/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Maite Ocaña, exdirectora del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00124/09
Decaïment p. 100

Compareixença de Josep Mañach i Serra, direc-
tor de la Fundació Tic-Salut, amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00125/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Norbert Tomàs, director del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00126/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Joan Francesc Marco, director 
general de la Fundació i el Consorci del Liceu, amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00127/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de l’Institut 
d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 353-00128/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora d’Usuaris de la Salut amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00129/09
Substanciació p. 101

Compareixença de Manuel Perona, president de 
l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració ad-
ministrativa
Tram. 353-00130/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’una representació de la Institució 
de les Lletres Catalanes amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00131/09
Substanciació p. 101

Compareixença de representants de Planeta Salud 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a infor-
mar sobre la importància de l’R+D en la lluita contra la po-
bresa, especialment pel que fa als microbicides i la salut de 
les dones
Tram. 357-00067/09
Substanciació p. 101

Compareixença de representants de l’associació 
Stop Bales de Goma i de Justícia i Pau davant la Comissió 
d’Interior per a informar sobre la campanya per a prohibir 
l’ús de projectils de goma
Tram. 357-00082/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’Iu Pijoan i Font, inspector d’hi-
senda de l’Estat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Mo-
del de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00090/09
Substanciació p. 101

Compareixença d’Elisenda Paluzie i Hernàndez, 
professora titular de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00091/09
Substanciació p. 102
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Compareixença de representants dels sindicats 
més representatius a la Comissió de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració per a informar sobre les conseqüències de 
l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00115/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants de les organit-
zacions empresarials més representatives a la Comissió de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00116/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Cata-
lunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’In-
serció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment 
del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i 
sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 357-00117/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya a la Comis-
sió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00118/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de representants de la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns de Catalunya i de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Habitatges Socials de Catalunya 
a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00119/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença d’Àngels Guiteres, presidenta de la 
Taula del Tercer Sector Social, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a informar sobre les conse-
qüències de l’incompliment del pagament de la renda mí-
nima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00120/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 104

Compareixença de Xavier Orteu, representant de 
les Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00121/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de representants d’Arrels Fundació 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00122/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença d’Ignacio Zubiri Oria, catedràtic 
d’hisenda pública de la Universitat del País Basc, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00092/09
Substanciació p. 102

Compareixença d’Eduardo Gracia, soci i director 
del Departament de Dret Tributari d’Ashurst, davant la Co-
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00093/09
Substanciació p. 102

Compareixença de representants de Farmacèutics 
Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a 
explicar els resultats i les conclusions de la campanya de 
sensibilització «Salut per al desenvolupament»
Tram. 357-00107/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102
Substanciació p. 102

Compareixença de representants de Medicus Mun-
di davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a expli-
car els resultats i les conclusions de la campanya de sensibi-
lització «Salut per al desenvolupament»
Tram. 357-00108/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102
Substanciació p. 102

Compareixença del president de la Creu Roja de 
Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
per a explicar el Pla d’acció en matèria de cooperació i d’aju-
da humanitària
Tram. 357-00109/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 102

Compareixença de Josep Cuixart Ribet, president 
de l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de For-
matge Artesà, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la 
problemàtica dels elaboradors de formatges artesans
Tram. 357-00110/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103
Substanciació p. 103

Compareixença de representants de la Comis-
sió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00111/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüèn-
cies de l’incompliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00112/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00113/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103

Compareixença de representants de les entitats 
d’iniciativa social col·laboradores del programa a la Comis-
sió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00114/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 103
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Natural per a informar sobre els beneficis de l’energia aero-
geotèrmica en el món agrícola i ramader
Tram. 357-00128/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença del president de la Federació de 
Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre els reptes i la situació del cooperativis-
me agrari català
Tram. 357-00129/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 15
Convocada per al dia 27 de setembre de 2011 p. 106

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposta d’Iniciativa legislativa popular amb relació 
a la Proposició de llei «Salvem l’escola en català» 
Tram. 202-00062/09
Inadmissió a tràmit p. 106

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del 
Parlament de Catalunya
Resolució p. 108

Resolució de nomenament de personal eventual del 
Parlament de Catalunya
Resolució p. 108

Resolució de nomenament de personal eventual del 
Parlament de Catalunya
Resolució p. 109

Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la 
Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inser-
ció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 357-00123/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de representants de Càritas davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00124/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de representants del Moviment 
Mundial a favor de la Infància davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració per a informar sobre la tasca feta 
des de l’establiment de la seva seu mundial a Catalunya
Tram. 357-00125/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença de representants de la Creu Roja 
de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a informar sobre l’impacte de la crisi en la infàn-
cia i les famílies i sobre l’Observatori de Vulnerabilitat
Tram. 357-00126/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 105

Compareixença del president de la Federació Ca-
talana de la Raça Bruna dels Pirineus davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre l’estat de la raça bruna i els projectes 
de futur
Tram. 357-00127/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 106

Compareixença del president del Consell de Go-
vern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
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a magatzems, càrrega aèria, formació i zona logística, 
d’acord amb el pla de negoci redactat que s’ha de desen-
volupar en el marc de la taula estratègica.

f) Elaborar un pla de promoció i internacionalització de 
l’aeroport que inclogui els treballs de prospectiva per-
tinents per a identificar les bosses d’usuaris potencials 
d’aquesta instal·lació d’acord amb els atractius específics 
de les comarques lleidatanes i del Pirineu, com ara el 
turisme de natura, el cultural i patrimonial, el d’esports 
d’aventura i l’observació ornitològica.

g) Adequar el pla de negoci actual de l’aeroport a les no-
ves circumstàncies socioeconòmiques, d’acord amb els 
agents econòmics i socials del territori.

h) Desenvolupar totes les infraestructures viàries que ga-
ranteixin una connectivitat adequada de l’aeroport.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 226/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la modificació del Decret 309/2011, pel 
qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Or-
denació de la Reforma de l’Administració
Tram. 250-00364/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 10, 06.09.2011, DSPC-C 135

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 5 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la modificació del Decret 309/2011, 
pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació 
de la Reforma de l’Administració (tram. 250-00364/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 14625).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre les 
mesures necessàries perquè el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració:

a) Sol·liciti la posició formal d’experts i professionals co-
neixedors de l’Administració pública en el desenvolupa-
ment de les seves funcions.

b) Tingui en compte la informació que li adrecin els 
grups parlamentaris, per tal de facilitar-ne el consens en 
les reformes que cal emprendre.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 190/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la potenciació de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09, 250-00310/09 i 250-00316/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de 
viabilitat general per a l’aeroport de Lleida-Alguaire 
(tram. 250-00301/09), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
11572) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12348), conjuntament amb la Proposta de resolució 
sobre el foment de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 
250-00310/09), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i la Proposta de resolució sobre la continuïtat i 
l’estabilitat de les operacions comercials a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire (tram. 250-00316/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12490).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, insta el Govern a: 

a) Fixar com a prioritat de l’acció de govern el foment i la 
potenciació de l’aeroport com una de les infraestructures 
amb més importància estratègica i econòmica per a les 
terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i altres comarques 
de l’interior de Catalunya.

b) Continuar fent les actuacions pertinents per a ampliar 
l’oferta de vols des de l’aeroport per mitjà de la captació 
de noves rutes i destinacions i de noves empreses interes-
sades a operar en aquest aeroport.

c) Continuar dialogant amb el Govern de l’Estat per 
tal d’aconseguir l’autorització per a disposar d’un punt 
d’inspecció fronterera (PIF) que faci possible les accions 
de trànsit de mercaderies a escala internacional.

d) Fer-hi les reformes necessàries per a acollir l’arribada 
de vols xàrter destinats al turisme de neu, tal com esta-
bleixen els contractes signats amb les agències de viatges 
majoristes.

e) Desenvolupar el que el Pla director de l’aeroport es-
tableix com a espais aeroportuaris i logístics destinats 
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a enviar-li, 
abans de sis mesos, el Projecte de llei de governs locals 
i a debatre en paral·lel el Projecte de llei de finançament 
local.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 229/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 10, 06.09.2011, DSPC-C 135

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 5 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques administratives (tram. 250-00439/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 15635).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar els treballs per a elaborar una proposta de 
codi de bones pràctiques administratives, aplicable a 
les diverses administracions públiques catalanes, una 
vegada s’hagi aprovat el nou marc normatiu que ha de 
regular el funcionament de la Generalitat previst en 
l’avantprojecte de llei de funció pública de Catalunya, 
que haurà de contenir les bases que permetin el desple-
gament posterior de les disposicions relatives al dret a 
la bona administració establertes per l’Estatut d’autono-
mia i per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

b) Prendre com a referència les aportacions fetes pel 
Codi de bones pràctiques administratives del Síndic de 
Greuges, del 2 de setembre de 2009, i els seus infor-
mes anuals successius, i també els diversos estudis i 
propostes sobre codis de bones pràctiques administra-
tives en els camps de l’actuació de les administracions 
públiques fetes per diverses universitats, fundacions i 
centres d’estudi de les diverses branques de dret pú-
blic.

c) Sotmetre la proposta a un ampli procés participatiu de 
les administracions locals de Catalunya, de les entitats 

Resolució 227/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa dels tràmits per a la 
construcció del nou centre docent de l’Insti-
tut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
al Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 10, 06.09.2011, DSPC-C 135

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 5 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la represa dels tràmits per a la 
construcció del nou Institut Nacional d’Educació Física 
de Catalunya al Baix Camp i al Montsià (tram. 250-
00390/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 14626).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar, de 
manera urgent, el consens amb els ajuntaments d’Am-
posta (Montsià) i Cambrils (Baix Camp) per a la cons-
trucció del nou centre docent de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya a les comarques del sud 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió

M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 228/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de governs locals i del Pro-
jecte de llei de finançament local
Tram. 250-00399/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 10, 06.09.2011, DSPC-C 135

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 5 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la tramitació parlamentària del 
Projecte de llei de governs locals i del Projecte de llei 
de finançament local (tram. 250-00399/09), 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
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Resolució 231/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de tre-
ball del personal eventual de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 250-00506/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 10, 06.09.2011, DSPC-C 135

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 5 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de treball del perso-
nal eventual de l’Administració de la Generalitat (tram. 
250-00506/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures necessàries per a  publicar for-
malment en el BOPC, en el termini d’un mes, la refo-
sa de les modificacions de la relació de llocs de treball 
(RLT) del personal eventual de l’Administració de la Ge-
neralitat, que té caràcter anual.

b) Adoptar les mesures que calguin per a fer publicitat 
per mitjans electrònics, amb una periodicitat trimestral, 
de les modificacions i actualitzacions que es produeixin 
en la relació de llocs de treball (RLT) del personal even-
tual de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 232/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la seguretat a la línia ferroviària 
entre Terrassa i Manresa i sobre el desenvo-
lupament del Pla d’infraestructures ferrovià-
ries de rodalia de Barcelona 2008-2015
Tram. 250-00284/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la seguretat a la línia fer-
roviària entre Terrassa i Manresa i sobre el desenvolu-
pament del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia 
(tram. 250-00284/09), presentada pel Grup Parlamentari 

representatives de la societat civil i del conjunt de forces 
polítiques.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 230/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de tre-
ball del personal laboral de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 250-00505/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 10, 06.09.2011, DSPC-C 135

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 5 de setembre de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la publicació en el DOGC de les 
modificacions de la relació de llocs de treball del per-
sonal laboral de l’Administració de la Generalitat (tram. 
250-00505/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar les mesures necessàries per a publicar for-
malment en el DOGC, en el termini d’un mes, la refo-
sa de les modificacions de la relació de llocs de treball 
(RLT) del personal laboral de l’Administració de la Ge-
neralitat, que té caràcter anual.

b) Adoptar les mesures que calguin per a fer publicitat 
per mitjans electrònics, amb una periodicitat trimestral, 
de les modificacions i actualitzacions que es produeixin 
en la relació de llocs de treball (RLT) del personal labo-
ral de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega
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c) Fer les previsions financeres i pressupostàries neces-
sàries per al desenvolupament del sistema tramviari del 
Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 234/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre un estudi de l’estat de les platges 
de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’estat de la platja de Gavà 
(Baix Llobregat) (tram. 250-00305/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 13513).

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

Resolució

El Parlament insta el Govern a fer un estudi de l’estat de 
les platges de Gavà i Viladecans (Baix Llobregat), per 
tal de comprovar els efectes sobre la dinàmica litoral i 
de possible retrocés costaner que pogués ésser resultat 
d’actuacions en la façana litoral.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 235/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impacte acústic de la carretera 
C-31 al pas per Gavà Mar (Baix Llobregat)
Tram. 250-00306/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la instal·lació de panta-
lles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà (Baix 
Llobregat) (tram. 250-00306/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer totes les gestions necessàries amb el Ministeri de 
Foment i amb Adif per tal que es duguin a terme les ac-
tuacions pertinents per a garantir plenament la segure-
tat de la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa, amb 
l’objectiu d’evitar que es tornin a produir esllavissaments 
sobre la via, i també els milloraments previstos per a in-
crementar la seguretat, la velocitat comercial i les fre-
qüències de pas en aquesta línia.

b) Exigir al Govern de l’Estat el ple desenvolupament del 
Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelo-
na 2008-2015, garantint la inversió inicialment prevista.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 233/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació del sistema tram-
viari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00285/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la implantació del sistema 
tramviari del Camp de Tarragona (tram. 250-00285/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12347).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Ratificar la prioritat del sistema tramviari del Camp 
de Tarragona en el marc de les inversions en aquest ter-
ritori.

b) Establir abans de final d’any el calendari previst per 
al desenvolupament del sistema tramviari del Camp de 
Tarragona; continuar, sense demora, l’estudi informatiu 
en procés, i, seguidament, fer la redacció del projecte i 
l’adjudicació de les obres.
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de la carretera N-340 –final de la variant d’Altafulla i 
Torredembarra– i que, si escau, la millori.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 237/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’adopció de mesures de segu-
retat al pas a nivell de l’estació de Cambrils 
(Baix Camp) i sobre l’acceleració de l’obra 
de desdoblament del corredor ferroviari del 
Mediterrani
Tram. 250-00318/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures de 
seguretat al pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix 
Camp) (tram. 250-00318/09), presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 13516).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al 
Ministeri de Foment i a Adif:

a) L’adopció de mesures de més seguretat al pas a nivell 
de l’estació de Cambrils (Baix Camp), i la instal·lació de 
mecanismes de seguretat i protecció en els trams de car-
rer del barri de la Llosa paral·lels a la via del tren que 
actualment no tenen cap barrera de protecció.

b) L’acceleració de la finalització de l’obra de desdo-
blament del corredor ferroviari del Mediterrani, que ha 
d’eliminar aquest pas a nivell.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(12488) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13514).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer i con-
cloure durant aquest any un estudi de l’impacte acústic 
de la carretera C-31 al pas per Gavà Mar (Baix Llo-
bregat) i, en el cas que resulti aconsellable l’adopció de 
barreres sòniques, fer-ne efectiva la instal·lació en un ter-
mini no superior a un any utilitzant els sistemes i els ma-
terials adequats per tal que no siguin un obstacle visual.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 236/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la prolongació del desdoblament 
en dos trams de la carretera N-340, entre 
Tarragona i Vilafranca del Penedès, i sobre 
la senyalització al voltant del punt quilomè-
tric 1172
Tram. 250-00317/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la prolongació del desdobla-
ment de la carretera N-340 entre Tarragona i Vilafranca 
del Penedès (tram. 250-00317/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13515).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recla-
mar al Govern de l’Estat la prolongació del desdobla-
ment de la carretera N-340 entre Tarragona i Altafulla, 
com a continuïtat del segon cinturó de Tarragona, i 
també del tram entre Altafulla i Vilafranca del Pene-
dès, considerat prioritari en el conveni de carreteres 
signat entre el Ministeri de Foment i el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques del 27 d’octubre 
de 2005.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Ministeri de Foment que analitzi la idoneïtat de la se-
nyalització existent al voltant del punt quilomètric 1172 
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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 fer les in-
versions i reprendre l’execució de les obres de la variant 
d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260 amb caràcter 
prioritari.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 240/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre el retorn progressiu del cabal 
d’aigua del Ter a les comarques gironines
Tram. 250-00335/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el retorn progressiu del cabal 
d’aigua del Ter a les comarques gironines (tram. 250-
00335/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa (12827) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13520).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir els compromisos assolits per al retorn pro-
gressiu del cabal d’aigua al llit del riu Ter a les comar-
ques gironines, i donar-hi compliment.

b) Ratificar el calendari, les dades i els mitjans pels quals 
es farà efectiu el retorn progressiu del cabal d’aigua del 
Ter, i la revisió anual, amb la finalitat de fixar els parà-
metres de les quantitats de cabals que s’han de retornar i 
fer-ne el seguiment periòdic fins a assolir l’objectiu fixat 
per a l’any 2015.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 238/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre un estudi de viabilitat d’un tren 
tramvia entre Olot i Girona i entre Olot i Fi-
gueres-Roses
Tram. 250-00329/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’estudi informatiu i de viabi-
litat del projecte de tramvia de Girona a Olot (tram. 250-
00329/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13517).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comprome-
tre la inclusió de la programació d’un estudi de viabili-
tat de la implementació d’un tren tramvia entre Olot i 
Girona i entre Olot i Figueres-Roses dins la revisió dels 
instruments de planificació vigents, que s’ha de dur a ter-
me per tal de prioritzar i programar les actuacions de 
millorament de les infraestructures del transport públic 
de Catalunya, considerant els criteris d’eficiència que re-
quereix la conjuntura actual.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 239/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa de les obres de cons-
trucció de la variant d’Olot entre la carretera 
C-152 i la N-260
Tram. 250-00330/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la represa de les obres de 
construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 
i la N-260 (tram. 250-00330/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(13072) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13518).
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar al 
més aviat possible la posada en marxa del servei de trens 
de rodalia del Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 243/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció dels eixos viaris 
entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Pe-
rafort, i entre Perafort, el Catllar, la Riera de 
Gaià i Torredembarra, i sobre el millorament 
de la comunicació de l’estació de l’AVE del 
Camp de Tarragona amb la xarxa viària del 
Tarragonès
Tram. 250-00344/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’eix viari 
entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort (tram. 
250-00344/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13523).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar els estudis i els treballs per a la construcció 
dels eixos viaris entre Reus, Constantí, Sant Salvador i 
Perafort, i entre Perafort, el Catllar, la Riera de Gaià i 
Torredembarra, d’acord amb les especificacions que es 
determinin en el Pla director urbanístic de l’àmbit cen-
tral del Camp de Tarragona per tal de comunicar la ciu-
tat de Reus amb l’aeroport, Constantí, els polígons in-
dustrials i l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona.

b) Iniciar els estudis i els treballs de millorament de la 
comunicació de l’estació de l’AVE amb la xarxa viària 
del Tarragonès.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 241/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de les resolucions 
del Departament de Territori i Sostenibilitat 
relatives al corredor biològic de l’anella ver-
da de Tarragona
Tram. 250-00337/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la inclusió de la preservació 
dels corredors ecològics i biològics de Tarragona en l’in-
forme definitiu del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(tram. 250-00337/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 13521).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar pel 
compliment efectiu de les resolucions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat que inclouen garantir la con-
tinuïtat del corredor biològic de l’anomenada anella ver-
da de Tarragona.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 242/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en marxa del servei de 
trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la posada en marxa del 
servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona (tram. 
250-00343/09), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13522).

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

El Parlament de Catalunya, amb relació a les afectacions 
causades per les obres de la carretera C-15 a Canyelles 
(Garraf), insta el Govern a:

a) Trametre a cada propietari una còpia del contraperi-
tatge encarregat per GISA dels peritatges efectuats per 
l’empresa Dragados, SA, als domicilis afectats, tant el 
de les persones a les quals es va fer d’ofici el peritatge a 
l’inici de les obres del túnel del Montgròs el mes de març 
de 2010, com també el de les persones que han presentat 
queixes a aquest respecte posteriorment.

b) Col·laborar en l’encàrrec d’un peritatge independent 
dels danys de les obres de la carretera C-15 mitjançant el 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, tal com es va com-
prometre a fer l’Ajuntament de Canyelles.

c) Establir, de comú acord amb l’Ajuntament de Canye-
lles, un punt d’atenció ciutadana de GISA per tal de re-
soldre les demandes d’informació tant de l’Ajuntament 
mateix com dels veïns del municipi.

d) Estudiar una solució per als propietaris que no tenen 
pòlissa d’assegurances i no poden avançar l’import de les 
reparacions.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 246/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de la línia de tren 
entre Figueres, Portbou i Cervera de la Ma-
renda, al Rosselló
Tram. 250-00392/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el millorament de la 
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Ma-
renda, al Rosselló (tram. 250-00392/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
14639).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenci-
ar i millorar la línia de tren entre Figueres, Portbou i 
Cervera de la Marenda, al Rosselló, creant un servei 
de tren lleuger coordinat amb les connexions interna-

Resolució 244/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre els serveis ferroviaris de mitjana 
distància i el millorament de possibles con-
nexions transfrontereres
Tram. 250-00352/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les connexions ferrovi-
àries transfrontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló 
(tram. 250-00335/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13525).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una re-
visió dels serveis ferroviaris de mitjana distància, un cop 
la Generalitat n’hagi assumit la gestió, per tal de definir 
un pla de serveis regionals en què es prioritzi el millora-
ment de possibles connexions transfrontereres.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Xavier Dilmé i Vert Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 245/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre les afectacions causades per 
les obres de la carretera C-15 a Canyelles 
(Garraf)
Tram. 250-00355/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 8, 14.09.2011, DSPC-C 140

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tin-
guda el 14 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els peritatges de les afectaci-
ons causades per les obres de la carretera C-15 a Canye-
lles (Garraf) (tram. 250-00355/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12489) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 13526).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent
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amb un sector de trànsit (tram. 250-00102/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 9032).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament operatiu durant la IX legislatura una co-
missaria de districte per a abordar adequadament la se-
guretat ciutadana a l’àrea de la Jonquera (Alt Empordà), 
tenint en compte la seva situació geogràfica especial.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 249/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la creació de l’Oficina de la Vícti-
ma d’Accidents de Trànsit
Tram. 250-00415/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 11, 15.09.2011, DSPC-C 142

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 15 de 
setembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la creació el 2011 de l’oficina de la víc-
tima d’accidents de trànsit prevista pel Pla de seguretat 
viària 2011-2013 (tram. 250-00415/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 14549), pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 14557) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 14657).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Crear, dins el primer trimestre del 2012, l’Oficina de 
la Víctima d’Accidents de Trànsit, prevista en el Pla de 
seguretat viària 2011-2013, com a centre de referència i 
com a oficina d’informació que orienti les víctimes, les 
ajudi i els expliqui llurs drets, i a la qual les persones es 
puguin adreçar de manera directa i senzilla.

b) Fer possible que dins l’Oficina de la Víctima d’Acci-
dents de Trànsit s’articulin mecanismes de participació 
de les associacions de víctimes d’accidents de trànsit en 
tasques d’assessorament i acompanyament de les perso-
nes que sol·licitin els serveis de l’Oficina.

cionals i amb el sistema de rodalia de les comarques 
gironines.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

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

Resolució 247/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un projecte de 
nou codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 11, 15.09.2011, DSPC-C 142

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 15 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la presentació d’un projecte de codi d’ètica 
policial (tram. 250-00018/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
6670) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 7521).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
dins el primer trimestre del 2012 un projecte de nou codi 
d’ètica policial, obrint prèviament un procés de diàleg 
amb tots els agents implicats en l’àmbit de la seguretat 
amb l’objectiu d’assolir el màxim consens possible entre 
tots els sectors afectats.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 248/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament d’una 
comissaria de districte a la Jonquera (Alt 
Empordà)
Tram. 250-00102/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 11, 15.09.2011, DSPC-C 142

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 15 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la construcció d’una comissaria de districte 
dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera (Alt Empordà) 
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Resolució 251/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment del règim general 
d’horaris per als establiments i espectacles 
públics
Tram. 250-00525/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 11, 15.09.2011, DSPC-C 142

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 15 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’aplicació a tot Catalunya de l’ampliació dels 
horaris de les activitats recreatives de restauració i musi-
cals de l’1 de juny al 15 de setembre de 2011 (tram. 250-
00525/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16503).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, per 
mitjà del Departament d’Interior, una ordre en matèria 
d’horaris que desplegui l’article 20 de la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espec-
tacles públics i les activitats recreatives, i els articles 
70 i 71 i la disposició transitòria desena del Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. Aquesta 
nova ordre ha d’establir el règim general d’horaris per 
als establiments oberts al públic, els espectacles públics 
i les activitats recreatives per a tot el territori de Catalu-
nya. L’horari s’ha d’adequar al nou catàleg d’espectacles 
públics, activitats recreatives i dels establiments i espais 
oberts al públic on aquests es duen a terme.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

c) Articular una cartera de serveis d’atenció a les vícti-
mes d’accidents de trànsit que se centri en l’Oficina de la 
Víctima d’Accidents de Trànsit, però que inclogui tant les 
actuacions de les administracions públiques com les de 
les associacions de víctimes d’accidents de trànsit.

d) Donar a conèixer la cartera de serveis d’atenció a les 
víctimes d’accidents de trànsit als grups parlamentaris, a 
les associacions de víctimes d’accidents de trànsit i a la 
societat en general.

e) Presentar la definició de les funcions, el pressupost, el 
personal i els mitjans adscrits a l’Oficina de la Víctima 
d’Accidents de Trànsit i el calendari de la seva posada en 
funcionament.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 250/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de la comissaria 
dels Mossos d’Esquadra de Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 11, 15.09.2011, DSPC-C 142

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 15 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’execució del projecte de construcció de 
la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès) 
(tram. 250-00425/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 14688).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) No aturar ni posposar el projecte de construcció de 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Salt (Gironès).

b) Complir la Resolució 87/IX del Parlament de Cata-
lunya, que insta el Govern a disposar durant el 2011 del 
projecte de construcció de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Salt i a licitar-ne les obres el 2012.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts a les famílies
Tram. 250-00516/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 10, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 145).

Proposta de resolució sobre l’operació po-
licial de la plaça de Catalunya de Barcelona 
del 27 de maig de 2011
Tram. 250-00528/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Interi-
or, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 142).

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del centre de dia per a gent 
gran de Vandellòs, a Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00530/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 10, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 145).

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del centre de dia per a gent 
gran de l’Hospitalet de l’Infant, a Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
Tram. 250-00531/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 10, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 145).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat específica dels Mossos d’Es-
quadra per als delictes contra els vehicles 
de transport de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
11, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 142).

Proposta de resolució sobre la redacció bi-
lingüe de les notificacions per sancions de 
trànsit
Tram. 250-00024/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
11, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 142).

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la mesura relativa a la limitació de velocitat 
a les vies d’accés a Barcelona
Tram. 250-00027/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
11, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 142).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 142).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 17624).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.09.2011 al 03.10.2011).

Finiment del termini: 04.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
28/2010, del 3 d’agost, de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 202-00054/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 17878 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de 
modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(tram. 202-00054/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del centre de dia per a per-
sones amb discapacitat psíquica d’Amposta 
(Montsià)
Tram. 250-00534/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 17483).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
20.09.2011.

Proposta de resolució de suport a la candi-
datura de Barcelona a capital mundial del 
mòbil del 2013 al 2017
Tram. 250-00571/09

Retirada

Retirada en la sessió de la Junta de Portaveus tinguda el 
20.09.2011.
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Proposició de llei d’equitat impositiva per 
una sortida solidària de la crisi
Tram. 202-00063/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.09.2011 al 10.10.2011).

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposició de llei de mesures per a la dig-
nificació de la funció docent i d’atribució de 
la condició d’autoritat als docents de l’ense-
nyament no universitari
Tram. 202-00064/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17501 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Maria de 
los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta; Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, 
Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Mari-
sa Xandri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i 
Serra, Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, 
Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chu-
millas Zurilla, Rafael López i Rueda, José Antonio Coto 
Roquet i Juan B. Milian Querol, diputades i diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei.

Exposició de motius

I

La Constitució Espanyola estableix, al seu article 27, que 
l’educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de 
la personalitat humana en el respecte als principis de-
mocràtics de convivència i als drets i llibertats fonamen-
tals. Per la seva part, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) 
assenyala al seu article 104.1 que les Administracions 
educatives estan obligades a vetllar perquè el professorat 
rebi el tracte, la consideració i el respecte d’acord amb la 
importància social de la tasca que té encomanada per la 
societat. En el punt 2 d’aquest mateix article, s’estableix 
que les Administracions educatives prestaran una aten-
ció prioritària a la millora de les condicions en les que 
el professorat realitza el seu treball i a l’estímul d’una 
creixent consideració i reconeixement social de la funció 
docent.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00056/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.09.2011 al 10.10.2011).

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 202-00058/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.09.2011 al 10.10.2011).

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipo-
tecària de Catalunya i de l’impost sobre els 
dipòsits de clients de les entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.09.2011 al 10.10.2011).

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposició de llei sobre el règim especial de 
la Val d’Aran
Tram. 202-00060/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.09.2011 al 10.10.2011).

Finiment del termini: 11.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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dentment de la titularitat del centre, gaudiran de la pre-
sumpció de veracitat, i per tant gaudiran de les garanties, 
de la força i de la protecció reconeguda per l’ordenament 
jurídic de forma semblant a com succeeix en altres àm-
bits d’intervenció pública.

A més es posa com a eix fonamental de la norma la par-
ticipació de les famílies en el procés educatiu dels seus 
fills i el deure d’aquestes de treballar conjuntament amb 
el professorat, sense que pugui acceptar-se dins de les 
relacions el menysteniment de l’autoritat moral i ètica del 
docent. A aquest efecte es garanteix a les famílies més 
temps per poder establir els necessaris canals de comu-
nicació amb els centres i s’estableix l’obligació d’aques-
tes de complir amb la normativa disciplinària del centre 
escolar dels seus fills.

En tercer lloc la norma crea noves eines disciplinàri-
es que els docents poden i han d’utilitzar en el mateix 
moment en què té lloc una conducta pertorbadora de la 
convivència. Aquestes eines són les mesures cautelars 
immediates, que no prejutgen ni la qualificació de la 
conducta ni les mesures posteriors que es puguin adop-
tar, sent l’objectiu perseguit la cessació immediata de la 
conducta infractora.

Per tant, la present llei pretén ser un adequat mitjà per 
a la millora de la convivència escolar reforçant la figu-
ra del professor que ens ha de permetre disposar d’una 
funció docent que compti amb prestigi social, amb reco-
neixement institucional a la seva tasca i amb suport legal 
a la seva autoritat com a condició essencial per avançar 
en un sistema educatiu de qualitat, on prevalgui el mèrit 
i l’esforç i eduqui en la convivència, el respecte i el sentit 
de la responsabilitat.

III

Formalment, la proposició de llei consta de vint-i-sis ar-
ticles, dividits en quatre títols, set disposicions addicio-
nals, dues disposicions transitòries, una disposició dero-
gatòria i dues disposicions finals.

El Títol I estableix l’objecte, l’àmbit d’aplicació i princi-
pis de la llei, i formula el marc de referència per a l’exer-
cici de l’autoritat dels docents.

El Títol II està dividit en dos capítols. El primer estableix 
les mesures jurídiques necessàries per donar efectivitat 
al reconeixement del professorat com autoritat pública a 
l’exercici de les seves funcions, la necessitat que l’admi-
nistració treballi per aconseguir el reconeixement social 
del professorat, la constitució d’una comissió conjunta 
amb les entitats docents per al seu seguiment, la con-
sideració de tot el professorat com a autoritat pública, 
l’establiment de la presumpció de veracitat per als do-
cents, l’acompanyament legal per part de la Generalitat, 
la creació d’un servei d’ajuda psicològica específic per a 
la funció docent, la necessitat d’elaborar un catàleg de 
malalties professionals, l’establiment d’un telèfon únic i 
una pàgina web d’ajuda als professors, el reforç de les 
plantilles i la reducció de les ràtios en els centres més 
conflictius i l’elaboració d’un protocol d’actuació en els 
casos d’agressió a un docent.

El segon capítol pretén reforçar la posició del professorat 
en les seves relacions amb els altres membres de la co-

Així ho ha entès la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, que estableix al seu article 7.1 que «[...] Tots els 
membres de la comunitat escolar tenen el dret a una 
bona convivència i el deure de facilitar-la [...]», introdu-
eix la carta de compromís educatiu de les famílies amb 
els centres, i estableix que «[...] el Govern ha d’adoptar 
les mesures normatives pertinents per a assegurar, da-
vant les agressions, la protecció del professorat i de la 
resta de personal dels centres educatius i de llurs béns o 
patrimoni [...]» i afegeix que «[...] ha d’assegurar l’opció 
d’assistència lletrada gratuïta al professorat i a la resta 
de personal dels centres públics i dels centres privats 
sostinguts amb fons públics que siguin víctimes de vi-
olència escolar». Malgrat tot, la llei, en el seu article 
142.9 només reconeix la consideració d’autoritat públi-
ca als directors dels centres, però no a la resta de la 
comunitat docent. Cal doncs, a judici del Grup parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, donar un pas 
més enllà per reforçar el nostre professorat davant de 
la situació en que es troba la convivència escolar als 
nostres centres.

Val a dir que totes aquestes disposicions normatives són 
el reflex d’una evolució social que, en els darrers anys, 
ha provocat que la convivència en els centres educatius 
s’anés degradant progressivament, sent freqüents les fal-
tes de respecte al professorat i a altres membres de la 
comunitat educativa, arribant fins i tot a casos d’agres-
sions verbals i físiques a docents. El resultat ha estat un 
descens de la valoració social de la funció docent i una 
pèrdua d’autoritat dels professors que es manifesta no 
només en episodis greus, encara que afortunadament aï-
llats, de violència escolar.

Això ha respost a una evolució social i legal de l’edu-
cació a Espanya que ha provocat una pèrdua de pes de 
l’escola com a agent educatiu i un descens de la valoració 
social de la funció docent. Mentre la transmissió de co-
neixements en la que el professor era una figura clau es 
menyspreava, la legislació ha anat carregant als docents 
amb una multitud de responsabilitats que corresponen a 
la família sense augmentar ni el seu pes social, ni els 
recursos necessaris perquè puguin complir amb les seves 
obligacions afegides.

Per tant la manca de convivència i l’augment de la indis-
ciplina a les aules afecta de forma greu a l’actuació del 
nostre professorat que ha de perdre massa temps en po-
sar l’ordre necessari per poder donar classe, afectant així 
la transmissió de coneixements, i, per tant, la qualitat del 
procés educatiu en el seu conjunt.

II

La nova norma que es presenta te com a objectiu adoptar 
mesures legals per reforçar l’autoritat de mestres i pro-
fessors amb la finalitat de millorar la convivència en els 
centres educatius, augmentar el rendiment escolar i dig-
nificar la professió docent.

El reforç de l’autoritat pública dels directors i els altres 
membres de l’equip directiu, així com per als profes-
sors, constitueix l’eix principal d’aquesta norma. Aquest 
reforç es consolida mitjançant una triple garantia. Per 
una part, implica que els informes i declaracions fefaent 
constatades, emeses per tots els cossos docents, indepen-
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Article 2. Àmbit d’aplicació

1. La present Llei serà d’aplicació en l’àmbit del sistema 
educatiu català, amb especial incidència als centres do-
cents públics i en els centres privats concertats no uni-
versitaris de Catalunya.

2. Els centres privats no sostinguts amb fons públics tin-
dran autonomia per establir les seves pròpies normes de 
convivència, sense perjudici de que puguin adaptar els 
seus reglaments de règim interior a allò disposat en la 
present Llei.

3. La Generalitat de Catalunya podrà ampliar l’àmbit de 
protecció i suport als docents i als membres de la co-
munitat educativa que pertanyin a centres educatius no 
sostinguts amb fons públics segons s’estableixi regla-
mentàriament.

Article 3. Principis d’actuació

Els principis generals que inspiren aquesta llei són els 
següents: 

a) El reconeixement social de la tasca del professorat, el 
reforç de la seva autoritat en el procés educatiu i la con-
sideració d’autoritat pública dels docents.

b) La necessitat d’una col·laboració i implicació dels pa-
res o tutors legals de l’alumne en l’activitat educativa i 
disciplinària del professorat.

c) La necessitat que els centres educatius comptin per al 
seu bon funcionament amb normes de convivència i els 
professors amb mitjans per fer-les complir.

d) La protecció jurídica, social, psicològica i sanitària 
dels docents víctimes d’actes de violència.

e) La importància del caràcter educatiu i reeducatiu de 
tots els processos i les accions que s’emprenguin per pre-
venir i corregir les fets contraris a les normes de convi-
vència.

Article 4. Funció docent

El professorat en l’acompliment de l’activitat docent gau-
dirà de: 

a) Respecte i consideració cap a la seva persona per part 
dels alumnes, les famílies i els membres de la comunitat 
educativa.

b) Un clima d’ordre, disciplina i respecte als seus drets 
en l’exercici de la funció docent.

c) Potestat per prendre decisions ràpides, proporcionades 
i eficaces que li permetin mantenir un ambient adequat 
d’estudi i aprenentatge durant les classes i les activitats 
complementàries i extraescolars, tant dins com fora del 
recinte escolar.

d) Col·laboració de els famílies per al compliment de les 
normes de convivència.

e) Protecció jurídica adequada a les seves funcions do-
cents. 

munitat educativa. Es fa una explícita crida a les famílies 
per a la seva col·laboració en els processos disciplinaris 
mitjançant el reforç de les cartes de compromís educa-
tiu i s’articula un sistema de permisos perquè aquestes 
puguin disposar de més temps per poder mantenir vius 
els canals de comunicació amb els professors dels seus 
fills i s’estableixen, així mateix, mesures de sanció per a 
aquelles famílies que no col·laborin amb l’educació dels 
seus fills o que menystinguin l’autoritat dels professio-
nals del centre.

El Títol III dota els professors de major capacitat per 
imposar sancions immediates als alumnes que pertorbin 
el normal desenvolupament d’una activitat formativa, i 
simplifica els tràmits i el temps per imposar sancions en 
els casos més greus d’indisciplina que van des de l’amo-
nestació verbal fins a l’obligació de romandre al centre 
després de l’horari escolar, passant per la compareixença 
al director, l’expulsió de classe, la petició pública de dis-
culpes, la retirada de mitjans electrònics, la supressió de 
les hores d’esbarjo o l’obligació de fer treballs. Aquest tí-
tol permetrà una major agilitat i capacitat del nostre pro-
fessorat per posar ordre a l’aula i en el desenvolupament 
de les activitats formatives.

Finalment, el Títol IV crea els mecanismes necessaris 
per a un seguiment real de la conflictivitat a les aules 
mitjançant l’Observatori de la convivència, el registre 
central d’incidències i faculta a la inspecció a realitzar 
un seguiment de la convivència en els centres i de l’apli-
cació de la present llei.

Les disposicions estableixen un mandat molt clar a la 
Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de la 
present llei, posant especial èmfasi en la necessitat que el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya analitzi la imatge 
del nostre professorat en els mitjans de comunicació, en 
la necessària col·laboració de l’administració autonòmica 
amb l’administració local i les forces de seguretat per al 
compliment dels principis de la llei i obliga a l’adminis-
tració a que, en el període màxim d’un any, a comptar 
des de l’inici d’aplicació de la llei tots els mecanismes i 
la normativa de desenvolupament es trobin aprovats i en 
funcionament.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent: 

Proposició de llei sobre mesures  
per a la dignificació de la funció docent  
i d’atribució de la condició d’autoritat  
als docents de l’ensenyament no universitari

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte de la present llei és reforçar l’autoritat dels do-
cents, reconèixer la seva consideració d’autoritat pública, 
fomentar la consideració i el respecte de tot el professo-
rat a l’exercici de les seves funcions, i promoure mesures 
de reforç de la seva autoritat a l’aula i fora d’ella per al 
conjunt dels membres de la funció docent.



26 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 143

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 34

4. Als efectes de la present llei, l’Administració educati-
va disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil, 
l’import i condicions de la qual es fixarà per reglament.

5. La Generalitat de Catalunya ha d’acompanyament al 
docent víctima d’agressió i als docents que siguin citats 
com a testimonis en qualsevol procés judicial, així com 
en la presentació de denúncies, rodes de reconeixement, 
presa de declaracions, vistes de judici o qualsevol altra 
tràmit processal, en els termes establerts per l’ordena-
ment jurídic.

Article 9. Suport psicològic

L’Administració educativa establirà un servei de suport 
psicològic per proporcionar assistència al personal do-
cent de tots els nivells educatius que prestin serveis en 
els centres docents sostinguts amb fons públics per fets 
que es derivin del seu exercici professional.

Article 10. Prevenció de riscs i salut laboral

1. L’Administració educativa, en el marc general de la 
política de prevenció de riscos i salut laboral, i d’acord 
amb la legislació que resulti d’aplicació, establirà mesu-
res específiques destinades a promoure el benestar i la 
millora de la salut laboral del professorat i a actuar deci-
didament en matèria de prevenció.

2. L’administració educativa, conjuntament amb els de-
partaments amb competències en treball i salut, així com 
amb els sindicats de docents procediran a l’elaboració 
d’un catàleg de malalties professionals.

Article 11. Atenció especialitzada al docent

El departament competent en matèria d’educació posarà 
a disposició dels cossos docents un telèfon únic i un lloc 
específic a Internet d’atenció al docent amb la finalitat 
d’oferir informació, materials i recursos destinats a la 
millora de la convivència, així com un canal de denúncia 
d’actes contra la convivència en el seu centre, garantint, 
en tot cas, la confidencialitat de les informacions apor-
tades.

Article 12. Reforç de les plantilles

Quan de forma reiterada un centre educatiu presenti una 
especial problemàtica en la seva convivència escolar, la 
seva plantilla de personal serà reforçada amb més pro-
fessorat de suport, monitors i amb personal especialitzat 
en matèria de conflictivitat escolar.

Així mateix, es disminuirà la proporció d’alumnes, bé de 
manera provisional fins que no millori substancialment 
la convivència en el centre educatiu, o bé de manera defi-
nitiva si la situació del centre i del seu entorn social així 
ho aconsella.

Article 13. Protocol d’actuació

La Conselleria competent en matèria d’educació posarà 
a disposició dels centres educatius un protocol d’actuació 
per als casos de maltractament, persecució, agressió o 
altres actes que vagin en contra de la dignitat del docent, 
proposant pautes de prevenció, actuació i intervenció a 
adoptar, de manera que es pugui garantir la seguretat i la 
protecció dels docents.

Títol segon. Protecció jurídica i reforç  
de l’autoritat del professor

Capítol primer. Protecció jurídica  
del professor

Article 5. Reconeixement social

1. El professorat té el dret a ser respectat, rebre un tracte 
adequat i ser valorat per la comunitat educativa, i per la 
societat en general, en l’exercici de les seves funcions.

2. Per garantir l’exercici d’aquest dret les administraci-
ons públiques han de posar en marxa les mesures neces-
sàries per recuperar el prestigi i la dignitat de la funció 
docent en el conjunt de la societat.

3. Amb l’objectiu de millorar el reconeixement social del 
professorat, la Generalitat de Catalunya vetllarà per un 
correcte desenvolupament de la imatge del docent en els 
mitjans de comunicació i establirà, conjuntament amb 
les entitats representatives dels docents, una comissió de 
seguiment i proposta per millorar la imatge i el prestigi 
social del professorat.

Article 6. Condició d’autoritat pública

En l’exercici de les funcions que tenen encomanades, 
es reconeix als directors i altres membres de l’equip di-
rectiu, així com al conjunt del professorat, la condició 
d’autoritat pública, estant facultats en aquest sentit per 
demanar l’auxili de les Forces i Cossos de Seguretat i 
dels òrgans jurisdiccionals, d’acord amb el que preveu 
l’ordenament jurídic.

Article 7. Presumpció de veracitat

La declaració o manifestació formalitzada en una acta, 
que compleixi amb tots els requisits que reglamentàri-
ament es determinin, estesa pels directors i altres mem-
bres dels òrgans de govern, així com pel professorat, en 
quant als fets observats directament pels mateixos, gau-
deix de la presumpció de veracitat en la tramitació de 
tota classe de procediments relacionats amb la present 
llei, sense perjudici de les proves en contrari que es pu-
guin aportar.

Article 8. Assistència jurídica

1. El professorat té dret a la defensa jurídica i a la protec-
ció de l’administració pública en els procediments que se 
segueixin davant de qualsevol ordre jurisdiccional, com 
a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions 
o càrrecs públics, en els termes establerts per l’ordena-
ment jurídic.

2. L’Administració educativa ha de posar immediata-
ment a disposició del professorat afectat per una situació 
de persecució i agressió, el seu servei jurídic i psicològic, 
per tal de proporcionar un suport exprés al docent.

3. L’Administració educativa es personarà com a acusa-
ció particular en tots els casos d’agressió al professorat 
que hagin estat objecte de denúncia, de conformitat amb 
el que estableixi la legislació processal.
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2. Aquest deure es concreta en les obligacions següents: 

a) Respectar i complir les indicacions, decisions i sanci-
ons tant de la direcció i dels òrgans col·legiats de govern 
i de coordinació docent com del professorat i personal 
del centre.

b) Responsabilitzar-se de les comunicacions que s’esta-
bleixin entre la família i el centre educatiu.

c) Abstenir-se de ridiculitzar, insultar o menysprear el 
professorat en públic.

Article 18. Deure de col·laboració  
i participació de les famílies  
amb el professorat

1. Les famílies han de col·laborar amb el centre educatiu 
en el desenvolupament disciplinari dels seus fills durant 
el procés educatiu, proporcionant al centre la informació 
que per la seva naturalesa sigui necessària conèixer per 
part del professorat.

2. En aquelles actuacions i mesures educatives correc-
tores en les que el centre reclami la implicació directa 
dels pares, mares, tutors o tutores de l’alumne i aquests 
la rebutgin, el centre el posarà en coneixement de l’ad-
ministració educativa, amb la finalitat que s’adoptin les 
mesures oportunes. L’administració educativa, si consi-
dera que aquesta conducta causa un greu dany al procés 
educatiu del seu fill o filla, el posarà en coneixement de 
les institucions públiques competents, previ informe de 
la inspecció educativa.

3. El Govern podrà negar o modular la quantia d’una aju-
da o beca a aquelles famílies que, per acció o omissió, 
no hagin complert amb les obligacions envers l’educació 
dels seus fills derivades de la present Llei o de la Carta 
de compromís educatiu firmada amb el centre.

4. Amb l’objectiu de fomentar la implicació de les famí-
lies en l’educació dels seus fills i millorar la comunicació 
entre les famílies i el centre, el Govern pactarà amb els 
agents socials la creació de permisos laborals per a l’as-
sistència dels pares, mares, tutors o tutores a les reunions 
i tutories bàsiques a què els convoqui el centre educatiu.

Article 19. Carta de compromís educatiu

1. Conformement disposa l’article 20 de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya, els centres, 
d’acord amb el seu projecte educatiu i el seu caràcter 
propi, han de formular una carta en la que han d’expres-
sar els objectius necessaris per aconseguir un entorn de 
convivència i respecte pel desenvolupament de les acti-
vitats educatives.

2. La carta de compromís educatiu ha de ser un docu-
ment en el qual es recullin, com a mínim, els drets i 
deures de les famílies i del centre, les responsabilitats a 
les que es comprometen les famílies i el centre, les vies 
d’informació i comunicació entre la família i el centre, 
els objectius educatius bàsics que s’ha marcat el centre i 
ha d’incloure les disposicions contingudes en la present 
llei donant especial rellevància a la relació de respecte 
entre el professorat i les famílies.

Capítol segon. Mesures de reforç  
de l’autoritat docent

Article 14. L’exercici de l’autoritat docent

1. Els professorat, en la seva tasca educativa, exercirà 
l’autoritat sobre els seus alumnes, i té el dret i deure de 
fer-los respectar les normes de convivència del centre i 
amonestar-los mitjançant la imposició de correccions 
per les conductes contràries a la convivència, de confor-
mitat amb allò disposat en la present llei, en la normativa 
sobre convivència escolar i en el reglament de règim in-
terior del centre.

2. El professorat, dins de l’aula o en el desenvolupament 
de les seves activitats complementàries o extraescolars, 
durà a terme les mesures cautelars immediates previstes 
en el títol tercer d’aquesta Llei, i en el marc d’allò esta-
blert en el reglament de règim interior del centre.

Article 15. Dret a l’autoritat educativa  
i disciplinària a l’aula

El professorat té de dret a: 

a) Exercir les competències que en l’àmbit de la convi-
vència escolar els siguin atribuïdes per part d’aquesta llei 
i la resta de la normativa vigent.

b) Desenvolupar la seva funció docent en un ambient 
educatiu adequat, on siguin respectats els seus drets, es-
pecialment el seu dret a la integritat física i moral.

c) Tenir autonomia per prendre les decisions necessàries 
per tal de mantenir un adequat clima de convivència du-
rant el desenvolupament de les activitats lectives, com-
plementàries i extraescolars, segons els procediments 
que estableixi el propi centre.

d) Que es respectin, per part dels altres membres de la 
comunitat educativa, i molt especialment per part dels 
pares, mares i tutors, les seves indicacions en el compli-
ment de les normes de convivència.

Article 16. Dret a rebre col·laboració

El professorat té dret a rebre la col·laboració necessària 
per part dels pares, mares i tutors legals en la realització 
de les tasques escolars a casa, en el control d’assistèn-
cia a classe, en l’assistència a tutories i en la informació 
necessària per a l’adequada atenció de l’alumnat, amb 
l’objectiu de poder proporcionar un adequat clima de 
convivència escolar i facilitar una educació integral als 
alumnes.

Article 17. Deure de respecte de l’alumnat  
cap al professorat

1. L’alumnat té el deure de respectar i mostrar respecte 
al professorat i de reconèixer la seva autoritat, tant en 
l’exercici de la seva tasca docent i educativa com en el 
control del compliment de les normes de convivència 
i de les d’organització i funcionament del Centre, així 
com seguir les seves orientacions, assumint la seva res-
ponsabilitat d’acord amb la seva edat i nivell de desenvo-
lupament, en la seva pròpia formació, en la convivència 
i en la vida escolar.
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c) Exigència de petició pública o privada de disculpes.

d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres 
aparells electrònics aliens al procés d’ensenyament i 
aprenentatge, utilitzats de forma reiterada, durant les ac-
tivitats que es realitzin en el centre educatiu. No obstant 
això, l’ús d’aparells electrònics al recinte dels centres do-
cents es podrà prohibir, sempre que no siguin necessaris 
per a dur a terme les tasques docents, si així ho contem-
pla el reglament de règim interior del centre.

e) Suspensió del dret a romandre al lloc on s’estigui du-
ent a terme l’activitat durant el temps que cregui oportú 
el professor. La suspensió d’aquest dret estarà regulada 
al reglament de règim interior del centre, quedant garan-
tit, en tots els casos, el control de l’alumne i la comuni-
cació posterior, en cas de ser necessari, al cap d’estudis 
i a la família.

f) Realització de treballs específics en períodes d’esbarjo 
o horari no lectiu, en aquest cas amb permanència o no 
en el centre.

g) Realització d’activitats pròpies de l’àmbit educatiu de 
l’alumne fora de l’horari lectiu per un període màxim de 
quinze dies.

3. Les mesures cautelars immediates es duen a terme per 
qualsevol professor del centre, donat el seu caràcter di-
recte i immediat a la conducta pertorbadora.

4. L’adopció de mesures cautelars immediates serà co-
municada als pares o a representants legals dels alumnes 
menors d’edat.

5. Les mesures cautelars immediates que s’apliquin tin-
dran finalitat i caràcter educatiu, s’aplicaran d’acord amb 
el principi de proporcionalitat, garantiran el respecte als 
drets de la resta de la comunitat educativa i procuraran 
la millora de les relacions entre tots els membres de la 
comunitat educativa.

Article 23. Reparació de danys  
i responsabilitat

1. Els alumnes que individualment o col·lectivament cau-
sin de forma intencionada o per negligència greus danys 
a les instal·lacions, equipament informàtic, inclòs el pro-
gramari, o qualsevol material del centre, així com als 
béns materials de la comunitat educativa, estant obligats 
a reparar el dany causat o a fer-se càrrec del cost econò-
mic de la seva reparació o reestabliment, en els termes 
establerts en l’ordenament jurídic.

2. Els pares o tutors de l’alumne seran responsables ci-
vilment dels danys materials, en els termes previstos per 
l’ordenament jurídic.

3. La reparació econòmica del dany causat es compati-
ble amb la incoació, tramitació, instrucció i resolució del 
procediment disciplinari per la conducta comesa.

4. Quan s’incorri en conductes tipificades com agressió 
física o moral als professors s’haurà de reparar el dany 
moral causat mitjançant la presentació d’excuses i el re-
coneixement de la responsabilitat dels actes, bé en públic 
o en privat, segons correspongui per la naturalesa dels 
fets i d’acord amb el que determini l’òrgan competent 
per imposar la correcció.

Títol tercer. Règim disciplinari  
en els centres educatius

Article 20. Normes de convivència

Correspon al propi centre educatiu l’establiment de les 
seves pròpies normes de convivència, en l’exercici de 
l’autonomia que li confereix la legislació educativa, te-
nint en compte que aquestes hauran de preveure, com a 
mínim, les següents obligacions per part de l’alumnat: 

a) L’assistència a classe, el deure d’estudiar i la realitza-
ció de les tasques encomanades pel professor.

b) La puntualitat per a totes les activitats realitzades en 
el centre.

c) La correcta actitud a classe, no permetent-se l’ús de 
telèfons mòbils, ordinadors portàtils, dispositius electrò-
nics o altres materials que, fora del seu ús exclusivament 
docent, distreguin l’alumne o els seus companys.

d) La realització dels treballs que els professors manin 
realitzar fora de les hores de classe dels que, seran cores-
ponsables els pares.

e) El respecte a l’autoritat del professorat, tant dins de la 
classe com a la resta del recinte escolar i de les activitats 
educatives.

f) La cura de les instal·lacions, dels materials i del con-
junt de l’edifici escolar.

Article 21. Incompliment de les normes  
de convivència

1. Podran ser objecte de mesures correctores o discipli-
nàries, les conductes tipificades en la present llei que si-
guin realitzades per l’alumnat dins del centre educatiu o 
durant la realització d’activitats complementàries i ex-
traescolars programades pel mateix, així com durant la 
prestació dels serveis de menjador i transport escolar que 
depenguin del centre.

2. De la mateixa manera, podran ser objecte de mesu-
res correctores o disciplinàries les conductes tipificades 
en la present llei encara que hagin estat realitzades fora 
del recinte o de l’horari escolar sempre que es consta-
ti l’existència d’una relació causa-efecte amb l’activitat 
escolar.

3. Quan els fets poguessin ser constitutius de delicte o 
falta, s’hauran de comunicar al Ministeri Fiscal, sense 
perjudici que es prenguin les mesures cautelars oportu-
nes.

Article 22. Mesures cautelars immediates

1. Les mesures cautelars immediates tenen com a objec-
tiu la cessació immediata d’una conducta que sigui per-
torbadora de la convivència i del bon clima escolar.

2. Amb caràcter immediat a la conducta d’un alumne 
que pertorbi la convivència en l’àmbit de les relacions 
escolars, el professor durà a terme una o algunes de les 
següents mesures: 

a) Amonestació verbal.

b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o 
el director o la directora.
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tàncies o institucions de l’Administració catalana i esta-
tal i entitats privades, l’adopció de totes aquelles mesures 
necessàries per al compliment efectiu de la present llei, 
i en particular, per a l’atenció dels centres que presentin 
una especial problemàtica de conflictivitat escolar.

Disposició addicional segona

El Govern dotarà les consignacions pressupostàries que 
fossin necessàries per a la implantació de les mesures i 
instruments previstos en la present llei.

Disposició addicional tercera

La Generalitat de Catalunya podrà demanar la col-
laboració dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, 
dels mossos d’esquadra i de la Policia Local a efectes del 
compliment de les disposicions contingudes en la pre-
sent llei.

Disposició addicional quarta

En els centres públics que imparteixin només ense-
nyaments d’educació infantil, els que siguin específics 
d’educació especial i els que imparteixin ensenyaments 
d’adults i de règim especial el contingut d’aquesta Llei es 
desenvoluparà d’acord amb les característiques específi-
ques del seu alumnat.

Disposició addicional cinquena

En els centres privats concertats l’aplicació d’aquest De-
cret s’ajustarà a les peculiaritats de la seva organització i 
funcionament i al seu caràcter propi.

Disposició addicional sisena

En el marc dels articles 17, 21 i 26 de la Llei 11/2007 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i en 
compliment de l’article 5 de la present llei, el Consell 
Assessor de Continguts i Programació elaborarà un in-
forme amb una periodicitat màxima anual sobre el des-
envolupament i tractament de la figura del docent en els 
mitjans de comunicació.

Disposició addicional setena

Per a la posada en marxa dels serveis especialitzats a 
que es refereixen els articles 9, 10 i 11, la Generalitat de 
Catalunya podrà establir convenis amb les entitats repre-
sentants dels docents.

Disposició addicional vuitena

Les repercussions pressupostàries que impliqui l’entrada 
en vigor d’aquesta llei seran exigibles a partir del proper 
exercici pressupostari.

Disposició transitòria primera

Al finalitzar el curs 2011-2012 els Reglaments de règim 
interior així com les cartes de compromís educatiu dels 
centres educatius sostinguts amb fons públics hauran 
d’haver-se adaptat a allò disposat en aquesta Llei, sen-
se que en cap cas es puguin aplicar les disposicions que 
s’oposin a la mateixa.

5. La direcció del centre públic o el titular del centre pri-
vat comunicarà, simultàniament al Ministeri Fiscal i a 
la Direcció Territorial competent en matèria d’educació, 
qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta 
penal, sense perjudici d’adoptar les mesures cautelars 
immediates oportunes.

Títol IV. Mesures de seguiment i avaluació

Article 24. Observatori de la convivència 
escolar

1.Es crea l’Observatori de la Convivència Escolar, com a 
òrgan sense personalitat jurídica i de caràcter consultiu, 
adscrit al departament competent en matèria d’educació. 
El Govern regularà reglamentàriament l’organització i el 
funcionament del dit observatori.

2. L’Observatori es concep com a un instrument, al ser-
vei de tota la comunitat educativa, que permeti el conei-
xement, anàlisi, avaluació i valoració dels problemes de 
convivència en els centres educatius de Catalunya, amb 
la finalitat de planificar i coordinar la intervenció per a la 
resolució i prevenció dels conflictes.

3. La finalitat de l’Observatori serà la de contribuir a la 
millora del clima escolar en els centres educatius de Ca-
talunya, afavorint la convivència en la comunitat escolar 
i fomentant la resolució pacífica dels conflictes.

Article 25. Registre Central d’Incidències

1. Es crea el Registre Central d’Incidències, adscrit al de-
partament competent en matèria d’ensenyament, que té per 
objecte portar un registre de tots els casos de problemes de 
convivència que es donin en els centres educatius. El Go-
vern regularà el funcionament i organització del dit registre.

2. Els centres docents han de comunicar qualsevol in-
cidència que afecti a la convivència escolar, produïda 
tant en el centre com en el seu entorn, així com durant 
el desenvolupament d’activitats extraescolars programa-
des pel centre o la utilització dels serveis de menjador i 
transport, en el termini màxim de vint-i-quatre hores des 
del moment en què es produeixin les conductes pertorba-
dores o infractores.

3. Els centres i la Generalitat garantiran l’anonimat i la 
no identificació personal de l’alumnat implicat, així com 
la confidencialitat de les dades recollides en cada cas, de 
conformitat amb el disposa la legislació sobre protecció 
de dades.

Article 26. Avaluació de la Inspecció educativa

Correspon a la Inspecció educativa realitzar, mitjançant 
un servei especialitzat per al control de la conflictivitat 
escolar, el seguiment i avaluació de les mesures i actu-
acions contingudes en la present llei, sense perjudici de 
les competències en matèria de convivència escolar que 
tinguin atribuïdes altres òrgans educatius. 

Disposició addicional primera

El Govern fomentarà, a través de l’establiment de conve-
nis de col·laboració amb corporacions locals, altres ins-
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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 la presentació 
d’un projecte complementari d’accessos de 
la carretera C-25 al polígon industrial de la 
Quintana, a Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Tram. 250-00537/09

Esmenes presentades
Reg. 17087 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 13.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17087)

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 la possibilitat de construir un vial paral·
lel a l’Eix Transversal des de la sortida de Calldetenes i 
fins al terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, cer·
cant l’entesa entre els dos ajuntaments i la participació 
d’ambdós en la conservació i explotació del vial.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i 
Cervera de la Marenda
Tram. 250-00541/09

Esmenes presentades
Reg. 17083 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 13.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17083)

Apartat 1

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

«1. Fer les gestions necessàries per mantenir l’estació del 
tren de Figueres de la línia convencional al centre de la 
població, fins que es completi la variant ferroviària pre·
vista per aquesta línia que discorrerà per l’est del nucli 
urbà de Figueres.»

Disposició transitòria segona

Els serveis especialitzats contemplats en la present llei 
hauran d’estar aprovats i en funcionament en un període 
màxim d’un any a comptar des de l’inici de l’aplicació 
de la llei.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes aquelles normes de rang igual 
o inferior que s’oposin a allò establert en la present llei.

Disposició final primera

S’autoritza la Generalitat de Catalunya per dictar les dis-
posicions que siguin necessàries per a l’aplicació i des-
envolupament del present Decret en un termini màxim 
d’un any a partir de l’entrada en vigor de la llei

Disposició final segona

La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, presidenta del G. P. 
del PPC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Maria 
de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta; Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, 
Eva Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Mari-
sa Xandri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i 
Serra, Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, 
Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chu-
millas Zurilla, Rafael López i Rueda, José Antonio Coto 
Roquet i Juan B. Milian Querol, diputades i diputats del 
G. P. del PPC
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Cantallops, a Avinyonet del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00551/09

Esmenes presentades
Reg. 17085 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 13.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17085)

Apartat 1

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

«El Parlament insta el Govern a continuar treballant per 
a poder garantir uns ingressos suficients a l’Agència Ca·
talana de l’Aigua, per tal que aquesta pugui prosseguir 
amb les obres planificades al Programa de sanejament 
d’aigües residuals urbanes.»

Proposta de resolució sobre l’organització 
d’un homenatge institucional a Jaume Curbet
Tram. 250-00552/09

Esmenes presentades
Reg. 17075 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17075)

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

De tota la Proposta de Resolució:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Estudiar i promoure una fórmula de reconeixement 
institucional de la trajectòria d’en Jaume Corbet per 
la seva contribució a l’impuls del model de policia de 
Catalunya. Aquest reconeixement ha de fer·se efectiu no 
més tard de l’any 2012.»

Apartat 2

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

«2. Instar el Govern de l’Estat a implantar l’ample mixt 
al corredor convencional que discorre per Figueres, en·
tre Vilamalla i la frontera francesa, a fi de garantir el 
transit de trens en tots dos amples.»

Apartat 3

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

«3. Potenciar i millorar el servei ferroviari a la línia con·
vencional entre Figueres i Portbou, i la seva connexió 
amb els serveis francesos.»

Proposta de resolució sobre la consolidació 
de la rebaixa del 5% en el preu dels bitllets 
dels serveis de trens de rodalia i mitjana dis-
tància
Tram. 250-00545/09

Esmenes presentades
Reg. 17084 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 13.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17084)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat, en el cas que plategin noves rebai·
xes de títols integrats de transport públic, que l’aplicació 
de la mesura sigui negociada i consensuada amb el Go·
vern de la Generalitat.»
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la diagnosi del mercat de treball, garantint que la finali·
tat de l’oferta formativa sigui la millora de l’ocupabilitat 
de les persones».

Proposta de resolució sobre la incorporació 
dels trajectes dels trens Avant al programa 
de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampli-
ació de la vigència dels abonaments per a 
aquests trajectes
Tram. 250-00560/09

Esmenes presentades
Reg. 17086 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 13.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17086)

Apartat 1

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

«1. A establir un nou marc de títols de transport i tarifes 
per als serveis ferroviaris regionals de la seva competèn·
cia que afavoreixi la fidelització dels usuaris i beneficiï 
els viatgers més freqüents.»

Apartat 2

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

«2. A concertar amb el Govern espanyol l’aplicació 
d’aquest nou marc als serveis Avant que uneixen les ca·
pitals catalanes i que romanen encara de competència 
de l’Estat.»

Proposta de resolució sobre la participació 
del Parlament de Catalunya en els proces-
sos informatius i de consulta de la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-00556/09

Esmenes presentades
Reg. 17072 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 12.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17072)

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

De tota la Proposta de Resolució:

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

1. Promoure que les comissions parlamentàries sectori·
als abordin amb regularitat les qüestions derivades de 
polítiques o actuacions de la Unió Europea (agricultura, 
medi ambient, economia, etc.).

2. Instar a la compareixença del secretari d’Afers Exteri·
ors de la Generalitat, amb una periodicitat no inferior a 
un any, per a exposar les qüestions principals derivades 
de la pertinença a la Unió Europea com també de l’acti·
vitat de la Delegació del Govern davant de la UE.

3. Promoure la celebració conjunta, entre el Parlament 
de Catalunya i l’Administració de la Generalitat, de jor·
nades de debat i de sessions tècniques i d’anàlisi sobre 
afers vinculats amb la Unió Europea.

Proposta de resolució sobre l’augment del 
nombre de cursos de formació ocupacional 
del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-00558/09

Esmenes presentades
Reg. 17074 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17074)

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

De tota la Proposta de Resolució: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a adaptar el nombre d’accions de formació ocupa·
cional que es presten a través del Servei d’Ocupació a les 
necessitats de les empreses i els territoris, detectades en 
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
unitat d’interlocució i mediació dins del Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00568/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels tractaments protocol·laris de les autori-
tats de la Generalitat i de revisió de les pre-
cedències protocol·làries de les autoritats 
de l’Estat
Tram. 250-00569/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el pagament 
als propietaris afectats per les expropia-
cions per a la construcció de la carretera 
A-27 i sobre la reparació dels accessos i 
les instal·lacions de reg de les explotacions 
afectades
Tram. 250-00570/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del Consell Nacional Libi de Transició 
com a interlocutor legítim i representatiu de 
Líbia i sobre l’establiment de relacions insti-
tucionals amb el dit Consell
Tram. 250-00566/09

Esmenes presentades
Reg. 17441 i 17657 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAEUE, 12.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 17441 i 17657)

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

De l’apartat segon: 

«2. El Parlament de Catalunya considera que l’Estat ha 
de reconèixer el Consell Nacional de Transició com inter·
locutor legítim i provisionalment representatiu del poble 
de Líbia, mentre no hi hagi un govern democràticament 
escollit.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. Socialista (2)

D’un apartat tercer: 

«3. El Parlament de Catalunya manifesta l’esperança 
que tot el procés endegat a Líbia no només finalitzi amb 
l’enderrocament d’un dictador sinó que es creïn bases sò·
lides per un règim democràtic consistent i perdurable.»

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de la urbanització Valdemar 
a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00567/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de guàrdies a les àrees bàsi-
ques de salut de la Selva interior
Tram. 250-00574/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la implementa-
ció de bonificacions, descomptes i de l’eu-
rovinyeta als peatges per a una mobilitat 
sostenible
Tram. 250-00575/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del consultori de la Colònia Güell, a Santa 
Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00576/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la llar residència per a per-
sones amb malaltia mental Montnegre del 
barri de les Corts, de Barcelona
Tram. 250-00573/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de guàrdies al CAP Breda

Tram. 250-00580/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el desmante-
llament per Red Eléctrica de España de la 
línia de 220 kV que va de Vic (Osona) a Juià 
(Gironès)

Tram. 250-00581/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital Dos de Maig, de 
Barcelona

Tram. 250-00582/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la consideració 
del sector de la venda no sedentària com 
una excepció en l’aplicació de la Directiva 
2006/123/CE, relativa als serveis en el mer-
cat interior
Tram. 250-00577/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les prestacions de la línia 8 del servei de 
trens de rodalia
Tram. 250-00579/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre el permís per 
a la captura puntual de la polla blava al Del-
ta de l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels 
danys causats pels flamencs en els conreus 
d’arròs
Tram. 250-00585/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni col·lectiu vigent del servei de 
transport sanitari i sobre el garantiment dels 
recursos econòmics en el transport sanitari 
per al 2012
Tram. 250-00586/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució de suport al poble de 
Colòmbia per la violació dels drets humans i 
del dret internacional humanitari
Tram. 250-00587/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del Festival Shakespeare de Mataró (Ma-
resme)
Tram. 250-00583/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la no-renovació 
dels convenis amb Òmnium Cultural
Tram. 250-00584/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre les gestions 
amb Renfe per al millorament de la línia de 
ferrocarril entre Barcelona i Figueres
Tram. 250-00590/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del sistema de salut públic, universal i de 
qualitat dels serveis sanitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’atenció continuada a l’àrea bà-
sica de salut de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental) i el restabliment de l’horari del 
servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la ratificació 
del tractat de lliure comerç entre la Unió Eu-
ropea i Perú i Colòmbia i sobre la declaració 
del tractat com a acord mixt
Tram. 250-00588/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
segona fase de les obres de l’Escola Parc 
del Saladar, a Alcarràs (Segrià)
Tram. 250-00589/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’intercanviador de l’Hospital General de 
Catalunya entre la línia 8 de rodalia i la línia 
1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels horaris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la declaració 
relativa a la utilització del símbol CAT da-
munt la E de la matrícula i sobre l’aplicació 
d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i del personal del CAP Olesa de 
Montserrat
Tram. 250-00593/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
projecte de desdoblament de la carretera 
B-500 i la construcció del túnel de la Con-
reria i sobre les intervencions per al millora-
ment de la integració urbana i l’accessibilitat 
de la carretera C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre l’observança 
de la normativa vigent amb relació a la utilit-
zació del símbol CAT a les matrícules
Tram. 250-00600/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el trasllat de 
l’Arxiu Històric Comarcal de l’Anoia, a Igua-
lada, a l’edifici de La Igualadina Cotonera
Tram. 250-00601/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció d’un pla de mesures de millorament de 
la qualitat de l’aire i sobre l’elaboració del 
Projecte de llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural
Tram. 250-00602/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures de 
racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00598/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment i la 
millora del servei de trens de la línia 2 de ro-
dalia a l’estació de Viladecans (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00599/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.



26 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 143

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 48

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) en la 
societat de control de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat
Tram. 250-00605/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en actiu del transport sanitari d’urgències 
a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a 
Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la conversió 
del centre d’atenció primària de Badia del 
Vallès (Vallès Occidental) en centre d’aten-
ció continuada i la reconsideració de la re-
ducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les aportacions del fons europeu per a la 
compra d’aliments per a les persones més 
necessitades
Tram. 250-00603/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat del servei de l’atenció primària 
i de les urgències hospitalàries a Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00604/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre la reconside-
ració del tancament del CAP Sanfeliu, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00610/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del CAP Badia del Vallès i la reconsideració 
de la reducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei al CAP Olesa de Montserrat i el 
millorament del servei a l’Hospital de Mar-
torell
Tram. 250-00612/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’activitat de l’empresa 
Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00608/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures d’investigació i vigilància dels 
grups d’extrema dreta, xenòfobs i racistes
Tram. 250-00609/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de les sentències del Tribunal Suprem relati-
ves a la llengua vehicular en el sistema edu-
catiu català
Tram. 250-00615/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la publicació 
del text legal vigent de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 250-00616/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17482 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en los 
artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Asuntos Institucionales.

Exposición de motivos

Según el artículo 147 de la Constitución Española (CE), 
los estatutos de autonomía son la norma institucional 
básica de cada Comunidad Autónoma, siendo reconoci-
dos y amparados por el Estado como parte de su ordena-
miento jurídico.

El Estatuto de Cataluña forma parte, por consiguiente, 
del marco jurídico vigente en España, y según el princi-
pio de jerarquía normativa, debe ser acorde con la Cons-
titución, la norma suprema de nuestro ordenamiento ju-
rídico.

El órgano competente en nuestro Estado de Derecho 
para determinar el ajuste o desajuste de una determina-
da norma a la Constitución es el Tribunal Constitucional 
(TC), según el artículo 161 de la CE.

Nos dice la Constitución, en su artículo 164, que las sen-
tencias del TC «tienen el valor de cosa juzgada» y que 
«tienen plenos efectos frente a todos».

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del servei nocturn dels centres d’atenció 
primària del Ripollès i sobre el pla funcional 
de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00613/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del català com a única llengua vehicular de 
l’ensenyament
Tram. 250-00614/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.09.2011 al 05.10.2011).

Finiment del termini: 06.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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http: //www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/, donde se 
presenta el Estatut inconstitucional como «Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya 2006»; y al margen, como «do-
cumentos relacionados», la sentencia del TC 31/2010, el 
dictamen del Consell Consultiu de septiembre 2005, el 
informe del «Grup d’Experts sobre la STC sobre l’EAC», 
como si fueran documentos de igual rango y validez, 
obviando la realidad de que solo el primero de ellos, la 
sentencia 31/2010 del TC, puede legalmente modificar, y 
modifica, el texto estatutario, quedando sin validez real 
ni legal el texto inconstitucional que se presenta al ciuda-
dano como «Estatuto de Cataluña».

Finalmente, al margen de las consideraciones legales, 
hay que decir que los ciudadanos catalanes tienen de-
recho a recibir de la Administración toda la información 
correcta, ajustada a la legalidad y a la realidad, sin tergi-
versaciones políticamente interesadas en mantener vivo 
un texto que ya no tiene validez jurídica. Es una obliga-
ción legal y moral de la Administración para con estos 
ciudadanos que la sustentan con sus impuestos.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Gobierno de la Gene-
ralitat a ofrecer el texto legal vigente del Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya después de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, tanto en el sitio web de la Generalitat 
como en las publicaciones oficiales que edita.

Palau del Parlament, 9 de septiembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’accés als 
llocs de treball de l’escala de suport del Cos 
de Mossos d’Esquadra i del Cos Superior 
d’Administració
Tram. 250-00617/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17499 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament; Maria 
de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, i Pere 
Calbó i Roca, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent proposta de resolució, per tal que sigui 
substanciada a la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

D’acord amb el que disposen els articles 18 i 28 de la 
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra, dins el cos de Mossos d’Esqua-

El 18 de junio de 2006 fue refrendado un nuevo Estatuto 
para Cataluña, después de un largo y polémico proceso 
en el que se evidenció la falta de consenso político, la 
falta de interés general en la ciudadanía y las numerosas 
dudas desde distintas instancias autonómicas y estatales 
respecto de la constitucionalidad del texto aprobado en 
el Parlamento de Cataluña y posteriormente en la Cortes 
Españolas.

El Gobierno de España, apoyado por el PSOE, rechazó 
la posibilidad de un dictamen de constitucionalidad del 
nuevo texto previo a someterlo a referéndum en Cata-
luña.

Finalmente, el 18 de junio de 2006 se realizó el referén-
dum, y los ciudadanos catalanes con derecho a voto se 
manifestaron: algo más de un tercio apoyó la reforma y 
los dos tercios restantes no acudieron a la convocatoria 
o rechazaron la reforma. El Estatut se aprobó con escaso 
entusiasmo popular.

Siguiendo el proceso legal, diversos actores legitimados 
para ello, interpusieron recursos de inconstitucionalidad 
por entender que la nueva ley aprobada y refrendada vul-
neraba el principio de seguridad jurídica al poder resul-
tar contradictoria con la propia Constitución.

Después de cuatro años de deliberaciones, y bajo una 
pública y fuerte presión política para que el TC no va-
riase aspectos fundamentales del texto, el 28 de junio 
de 2010, el TC pronunció la sentencia 31/2010 sobre la 
constitucionalidad del Estatut, en la que se eliminaban 
determinados fragmentos del texto, por inconstituciona-
les, y se sometían otros a interpretación, para poder ser 
considerados ajustados a la Constitución según la redac-
ción original.

El texto, en definitiva, fue modificado para adecuarlo a 
la Constitución, según los principios de seguridad jurí-
dica y jerarquía normativa, resultando un nuevo texto, 
plenamente constitucional según el órgano competente.

La Generalitat, según este mismo Estatut, arts. 3 y 71, 
debe actuar con pleno sometimiento a las leyes y al de-
recho, con lealtad institucional, incluso cuando las leyes 
o las sentencias judiciales limitan el proyecto político del 
partido en el Gobierno, sea este lograr mayor autogobier-
no para Cataluña o cualquier otro. La acción de gobierno 
está limitada por la ley y debe ser leal respecto de los 
demás poderes del Estado.

Estos principios obligarían a la Generalitat a publicar, 
publicitar y dar a conocer, exclusivamente, el texto del 
Estatut modificado por la sentencia del TC. Aquel texto 
plenamente constitucional, en el que se hubieran elimi-
nado los fragmentos declarados inconstitucionales, y se 
hubieran añadido, al final del texto o después de cada 
artículo interpretado, los fundamentos jurídicos de la 
sentencia que interpretan clara y únivocamente estos ar-
tículos para que sean acordes con la CE.

Sin embargo, la Generalitat mantiene en sus publicacio-
nes oficiales la versión inconstitucional del Estatut.

Podría parecer que la Generalitat pretende mantener la 
ficción de que es legal un texto que no lo es.

Esta versión anterior a la sentencia del TC es la única 
que puede consultarse en el sitio web de la Generalitat: 
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es reservin i es cobreixin exclusivament pels funcionaris 
que han accedit a aquest darrer cos funcionarial, en ares 
de preservar els principis constitucionals d’igualtat, mè-
rit i capacitat i evitar el frau a la llei.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament; 
Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, 
i Pere Calbó i Roca, diputat

Proposta de resolució sobre el suport a les 
tasques de recuperació de la Maternitat 
d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09

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

Reg. 17509 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, 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’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

La creació de la maternitat d’Elna va ser iniciativa molt 
meritòria de la cooperant de la Creu Roja Suïssa, Sra. 
Elisabeth Eidenbenz, que va ser la responsable de la seva 
organització i funcionament per tal que les mares exilia-
des no haguessin d’infantar a la sorra dels camps de con-
centració del Rosselló (camps d’Argelés i de Sant Cebrià, 
per exemple).

L’acció a Elna de la Sra. Elisabeth Eidenbenz (morta el 
passat 23 de maig de 2011) ha estat reconeguda amb la 
distinció de Justa entre les Nacions pel govern d’Israel 
el 2002, per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de 
Sant Jordi i per l’Estat Espanyol, mitjançant la Reina So-
fia, amb la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidari-
dad Social, el 2006 i per part de l’Estat Francès amb la 
Legió d’Honor el 2007.

En aquest sentit el dia 28 de juliol de 2011 l’Ajuntament 
d’Olot a proposta del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot 
i Comarca i l’Associació Aules de Difusió Cultural Gar-
rotxa, va aprovar per unanimitat els punts d’aquesta re-
solució.

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

dra existeix l’escala de suport, integrada per facultatius 
i tècnics. La seva funció essencial, d’acord amb la llei, 
es la de donar suport i cobertura tècnica a la funció po-
licial.

Paral·lelament, l’Administració de la Generalitat comp-
ta amb el cos superior d’Administració que, de confor-
mitat amb el que disposa el Decret legislatiu 1/1997, 
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública, li correspon 
les funcions de nivell superior corresponents a tasques 
administratives de gestió, inspecció, execució, control o 
similars.

Resulta evident, de conformitat amb la legislació vigent, 
que els funcionaris que pertanyen al primer cos acce-
deixen al mateix amb uns temaris d’oposició adaptats 
a les funcions concretes que després desenvoluparan a 
l’administració policial, mentre que els pertanyents al 
segon, per la seva pròpia naturalesa de cos de naturalesa 
transversal a tota l’administració de la Generalitat, ac-
cedeixen amb un altra temari més extens i complex o, si 
més no, adaptat a les altes funcions administratives que 
tenen que desenvolupar.

La mala praxis de l’Administració de la Generalitat ha 
permès que, durant molts anys i avui mateix, els funcio-
naris del primer cos, que només poden accedir a llocs de 
treball catalogats dins el cos de mossos d’esquadra, se’ls 
hagi permès accedir a llocs de treball que en principi 
corresponen als funcionaris del cos superior d’Adminis-
tració, inclosos càrrecs de comandament, sense complir 
a priori les condicions exigides en unes oposicions i con-
cursos pensades precisament per funcions d’alt nivell 
administratiu, sinó per donar suport i cobertura al cos 
policial. Alhora, els funcionaris del cos superior d’admi-
nistració no poden, per contra, accedir a llocs de treball 
del cos de mossos d’esquadra, doncs a aquests llocs no-
més accedeixen els primers.

Arribats a aquest punt, resulta del tot evident que es con-
culquen els principis de mèrit i capacitat, així com el 
principi d’igualtat, doncs per una banda si son diferents 
els mèrits i capacitats per accedir als respectius llocs de 
treball, no es plausible que es conculqui aquesta dife-
renciació permetent que uns funcionaris accedeixen als 
llocs de treball reservats a priori els funcionaris de l’altra 
cos –sense complir els requisits de formació adients– i 
no es permeti el procés invers. A judici del grup parla-
mentari del PPC cal reconduir aquesta anòmala situació 
i adoptar les mesures adients al respecte.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, de con-
formitat amb la legislació vigent sobre funció pública de 
la Generalitat i cos de mossos d’esquadra, s’adoptin ur-
gentment les mesures adients per garantir que els llocs 
de treball reservats al cos de mossos d’esquadra, escala 
de suport, siguin cobertes per els funcionaris que han 
accedit a aquest cos, i que els llocs de treball i càrrecs 
de comandament propis del cos superior d’Administració 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reobrir el 
servei nocturn del CAP de l’Hospitalet de l’Infant abans 
que finalitzi l’any 2011.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’auto-
pista AP-7
Tram. 250-00620/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 17562 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El peatge de Figueres Sud (Alt Empordà) de l’autopista 
AP-7 és un dels de més intensitat de vehicles d’aquesta 
concessió. Des d’aquest peatge s’accedeix tant a Figueres 
com a nombroses localitats de l’Alt Empordà i de la Cos-
ta Brava Nord, com poden ser Roses, Llançà, Cadaqués 
o Castelló d’Empúries, entre moltes altres i que reben 
una gran afluència de visitants.

Per altre banda, aquest peatge també serveix d’accés al 
centre duaner de Vilamalla i al Polígon de Logis Empor-
dà i el futur centre intermodal del Far i Vilamalla, el que 
comporta un gran trànsit de vehicles pesants.

El peatge de Figueres Sud, s’ha manifestat repetidament 
insuficient per absorbir el gran volum de trànsit que es 
produeix, especialment a la temporada d’estiu. El nom-
bre de cabines de peatge es limita a set cabines o carrils 
per a tots dos sentits de la marxa que es distribueixen en 
funció de la intensitat de trànsit.

En repetides ocasions, les cues de vehicles arriben al 
tronc central de l’autopista ocupant centenars de metres 
d’un dels dos carrils existents, limitant la capacitat de 
l’autopista i generant un gran risc d’accidents pels canvis 
de carril bruscos que han de fer els vehicles, especial-
ment els pesants.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Instar al Govern de la Generalitat a continuar hono-
rant la memòria de les persones que es van veure impli-
cades, perseguides i damnificades pels anys d’exili.

2. Demanar al Govern de la Generalitat que doni suport 
a totes les tasques de recuperació d’aquests espais de 
memòria, com la Maternitat d’Elna, pendent d’una ne-
cessària rehabilitació i d’un projecte de museïtzació, i 
que s’arribi a acords amb les autoritats franceses dins del 
marc de les polítiques de dignificació d’aquests espais 
que impulsa el Memorial Democràtic de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres

President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del servei nocturn del CAP Hospitalet de 
l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 17546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu i Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 Salut.

Exposició de motius

El passat 31 d’agost l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant va manifestar, per unanimitat, la seva 
disconformitat amb la supressió, a partir d’aquest mes 
de setembre, del servei nocturn del CAP de l’Hospitalet 
de l’Infant.

La Generalitat no ha tingut en compte les característi-
ques del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 
que, en 102 quilòmetres quadrats, compta amb cinc nu-
clis de població i es troba dins de l’operativitat i del radi 
d’aplicació dels plans d’emergència nuclear. La supressió 
del servei nocturn del municipi coincideix, a més, amb 
les que s’han produït a les poblacions veïnes.

Al tancament del servei nocturn s’ha afegit a la supres-
sió del servei d’ambulàncies de 12 hores de reforç d’es-
tiu, que es va tirar endavant sense comptar amb què es 
tracta d’un municipi turístic que requereix d’un reforç en 
l’atenció sanitària per l’augment de població que suporta.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 
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Aquesta pràctica de gestió incorrecta dels residus com-
porta afeccions negatives al medi ambient, ja que algu-
nes d’aquestes matèries no són inerts, malbaratament de 
recursos naturals i afeccions negatives al paisatge.

Durant l’execució de l’enderrocament dels bungalows i 
posterior tractament dels residus no s’ha fet un segui-
ment de la possible afectació d’exemplars de margalló 
(Chamaerops humilis), flora autòctona protegida, que es 
troben a la zona afectada ni s’ha posat en coneixement 
de la Direcció General del Medi Natural d’acord amb la 
resolució MAH/116/2009, de 26 de gener del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge.

Ens consta que és el propi Ajuntament de Canyelles que 
autoritza l’abocament «temporalment» segons ha reco-
negut el regidor de Medi Ambient, obviant l’article 2.a 
2.c i 2.b del decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, de 
la Llei reguladora dels residus, on diu clarament, que 
dins dels seus objectius, està dotar als ens públics de 
competències per garantir la gestió dels residus. També 
considerem que s’ha infringint l’article 47.2 del decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de la Llei reguladora 
dels residus,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a investigar 
els fets dels abocaments de residus a la urbanització de 
les Palmeres de Canyelles (Garraf) en terreny destinat a 
equipaments procedents de l’enderrocament d’un seguit 
de bungalous de Muntanya del Mar i les responsabilitats, 
per error o per omissió, de l’empresa responsable dels 
enderrocs i de l’Ajuntament per gestió incorrecta dels re-
sidus.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer com-
plir a l’Ajuntament de Canyelles la reposició del terreny 
degradat i la flora protegida afectada al seu estat original.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, tan bon 
punt s’hagi conclòs, a trametre als grups parlamentaris 
l’informe de la investigació i de les accions empreses en 
conseqüència.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme les gestions oportunes davant de 
la concessionària d’autopistes Acesa per tal que ampliï 
l’àrea de peatge de Figueres Sud (Alt Empordà) de l’au-
topista AP-7 amb la finalitat d’evitar les retencions que 
es produeixen tant en el peatge com en el tronc central 
de l’autopista.

Palau del Parlament, 6 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada; Santi Rodríguez Serra, diputat 
del G. P. del  PPC

Proposta de resolució sobre els aboca-
ments de residus a la urbanització Les Pal-
meres, de Canyelles (Garraf), en terrenys 
destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 17584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre l’abocament 
de residus a la urbanització Les Palmeres en el terme 
municipal de Canyelles (Garraf), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En la urbanització Les Palmeres en el terme municipal 
de Canyelles (Garraf), s’hi han fet els darrers dies aboca-
ments de residus en terreny destinat a equipaments pro-
cedents de l’enderrocament d’un seguit de bungalows de 
Muntanya del Mar, en terreny cedit a l’Ajuntament.

Aquests abocaments de centenars de metres cúbics s’han 
fet entre el carrer del Camí de Vilanova i el carrer de 
Lugo i s’hi poden observar tota mena de residus sòlids, 
molts dels quals s’haurien de dipositar en un abocador 
controlat per la seva naturalesa i classificació segons la 
Llei de residus de Catalunya. Els enderrocs, la runa i al-
tres deixalles de la construcció constitueixen residus que 
contenen fraccions valoritzables que s’han de recuperar i 
altres fraccions que han de ser objecte de deposició con-
trolada en el sòl per tal que es reincorporin al cicle de la 
naturalesa en condicions òptimes. Aquesta matèria resi-
dual s’elimina en aquest cas mitjançant el sistema d’abo-
cament al sòl, incontroladament i sense aprofitar-ne els 
subproductes, matèries i substàncies que contenen, com 
són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra, vi-
dre, pedra, plàstics, que són valoritzables.
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Proposta de resolució sobre la legislació 
aplicable per les companyies assegurado-
res de conreus i sobre les mesures per a 
compensar els pagesos per les pèrdues de-
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 17648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Juan Bertomeu Bertomeu, diputat, 
Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

El passat dia 31 d’agost de 2011, una forta pedregada va 
descarregar sobre molts municipis del Pla d’Urgell, co-
marca quina principal activitat econòmica és l’agricultu-
ra, molt centrada en fruita dolça i d’os, provocant greus 
danys en aquest tipus de cultiu.

Molts dels agricultors, degut a la llarga crisi que pateix 
el sector, han deixat d’assegurar la totalitat de les hec-
tàrees de conreu, fent-lo únicament en una part o en un 
tipus de cultiu.

Les companyies asseguradores realitzen una valoració 
dels danys en diferents graus d’afectació, segons es vegi 
o no el cop i resulti la pell afectada o no, podent oscil-
lar aquesta valoració entre un 10 i un 100 per cent de 
pèrdua, sent declarada en el primer cas com a producte 
comercialitzable, i com a industrial en l’altre cas.

La fruita que ha patit una pedregada, tot i no estar afec-
tada visiblement, no pot dedicar-se a la comercialització 
per produir-se al seu interior l’anomenat «suro». L’agri-
cultor es veu obligat a destinar aquesta fruita a sucs, te-
nint al seu càrrec el cost de recollida.

Les facilitats a la importació de fruita provoca que hagi 
un major ventall de producte entre el que el consumidor 
final pot triar, rebutjant completament aquell producte 
que pot haver estat afectat per una pedregada o que tin-
gui qualsevol tipus de tara.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Sol·licitar al Govern de l’Estat i al Ministeri d’Agri-
cultura una modificació en la legislació aplicable per les 
companyies asseguradores pel que fa als perfils de valo-
ració, establint únicament dos trams, del 50 i del 100 per 

Proposta de resolució sobre les activitats 
militars al parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 17625 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència, i Alfons 
López Tena, representant del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència, 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 davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El proppassat 13 de setembre, un grup d’una cinquan-
tena de soldats del regiment «Arapiles 62, cazadores de 
montaña», amb seu a la Caserna del Bruc, van sorpren-
dre al vespre diversos ciclistes a la muntanya de Collse-
rola amb un desplegament militar que va inquietar al-
guns veïns.

Fonts de l’Ajuntament de Barcelona van qualificar de 
«bastant habitual» la presència dels soldats del Bruc a 
la muntanya de Collserola «fent exercicis o marxes». El 
Consorci del Parc de Collserola és l’entitat pública que 
dóna permís als militars per a aquest tipus d’actuacions. 
«A quina pel·lícula sóc? Quina por...», apuntava aquest 
dimecres un dels testimonis.

El Parc de Collserola l’han de poder gaudir esportistes, 
famílies i el conjunt de la ciutadania, que no tenen per 
què topar-se amb desplegaments militars que posen en 
perill la seva integritat física.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Sol·licitar la informació al Consorci del Parc de 
Collserola, i fer-la arribar als grups parlamentaris, sobre 
quants exercicis de forces armades i cossos de seguretat 
espanyols han autoritzat al Parc de Collserola els darrers 
10 anys i quin tipus d’activitats militars s’hi ha realitzat.

2. Instar al Consorci del Parc de Collserola a prohibir els 
exercicis que forces armades i cossos de seguretat espa-
nyols de la caserna del Bruc porten a terme al Parc.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

Uriel Bertran i Arrué Alfons López Tena
Diputat del SP de SI Representant SP SI



26 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 143

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

A aquesta mesura s’hi afegeix la reducció d’ambulàncies 
que es va dur a terme a partir del 15 de juliol, que agreu-
ja la situació i que fa quasi impossible complir amb la 
pretesa voluntat del Govern d’atendre les urgències mit-
jançant el trasllat àgil dels usuaris amb ambulància fins 
a l’hospital comarcal.

El Consell Comarcal del Ripollès, l’Administració més 
propera al territori i, per tant, perfectament coneixedo-
ra de la situació, ha fet arribar al Govern un manifest 
en el qual relaciona suficientment tots els problemes que 
causarà aquesta reordenació dels serveis d’urgències mè-
diques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a mantenir els serveis d’atenció continuada als Cen-
tres d’Assistència Primària de Ripoll-Sant Joan de les 
Abadesses i de Camprodon, garantint que la comarca del 
Ripollès pugui disposar d’un segon metge d’urgències de 
guàrdia i garantir amb això l’atenció mèdica urgent en 
una comarca d’orografia difícil.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la creació de 
places residencials i de centres de dia per a 
la gent gran a Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00625/09

Presentació
Jordi Miralles i Conte
Reg. 17700 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Miralles Conte, diputat, i Hortènsia Grau Juan, 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 de Benes-
tar, Família i Immigració.

Exposició de motius

En el Ple del parlament del 4 de maig la diputada del 
grup parlamentari popular i primera tinent d’alcalde de 
l’ajuntament de Reus, la senyora Alegret preguntava al 
Govern de la Generalitat sobre l’apertura de noves pla-
ces residencials i de Centre de dia a Reus, concretament 
les de les residències de Sol i Vista i de la carretera de 
la Misericòrdia així com les places de centre de dia del 
CAPI del barri Fortuny i del CAPI Horts de Miro. La 
diputada Alegret ho xifrava en 221 places de residència 

cent, i que abasti a la totalitat de la fruita afectada, tant 
sigui a la pell com a l’interior.

2. Reclamar al Govern de l’Estat i al Ministeri d’Agricul-
tura l’obertura d’una línia de crèdits tous que permetin 
als agricultors afectats per fenòmens atmosfèrics com-
pensar les pèrdues i afrontar les despeses de la següent 
campanya.

3. Obrir una línia d’avals i crèdits tous per als agricultors 
del Pla d’Urgell afectats per la pedregada del 31 d’agost 
de 2011, per tal de compensar pèrdues i afrontar les des-
peses de la següent campanya.

4. Reclamar al Govern de l’Estat i a l’Agència Estatal Tri-
butària la reducció dels mòduls pels quals els calculen el 
que han de pagar en concepte d’impost sobre la renda 
de les persones físiques, i al Ministeri de Treball per a 
que apliqui descomptes en concepte de cotitzacions de 
la Seguretat Social per a tots aquells agricultors afectats.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, diputada; Juan Bertomeu Bertomeu, diputat; 
Marisa Xandri Pujol, diputada del G. P. del PPC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis d’atenció continuada als cen-
tres d’atenció primària de Ripoll - Sant Joan 
de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès)
Tram. 250-00624/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 17651 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A partir del dia 5 de setembre el Departament de Sa-
lut ha decidit tancar les urgències nocturnes als centres 
d’atenció primària de Ripoll i Camprodon, dins la po-
lítica de retallades sanitàries que està duent a terme el 
Govern de la Generalitat.

Des del mateix territori s’ha assenyalat els greus pro-
blemes que això comportarà en la qualitat del servei a 
causa de la gran distància dels municipis de la vall de 
Camprodon amb la de Campdevànol, municipi aquest 
últim on es troba situat l’hospital comarcal i a on que-
darà ubicat a partir d’ara l’únic servei d’urgències mèdi-
ques nocturnes.
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Proposta de resolució sobre la petició al 
Govern de l’Estat d’activar els tràmits per 
al reconeixement de l’Himne de les Nacions 
Unides, de Pau Casals, com a himne oficial 
de l’organització
Tram. 250-00626/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 17705 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el reconeixement 
de l’Himne de la Pau de Pau Casals com a himne oficial 
de les Nacions Unides, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea.

Exposició de motius

El 24 d’octubre de 2011 es compleixen 40 anys de la 
intervenció de Pau Casals a les Nacions Unides. El 24 
d’octubre de l’any 1971 Pau Casals va interpretar l’ Him·
ne de la Pau davant de l’Assemblea General de l’ONU 
amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de l’organització, 
va rebre la Medalla de la Pau i va pronunciar l’emotiu 
discurs que iniciava amb les paraules «I’m a catalan...»

Pau Casals va composar l’himne de les Nacions Unides 
o Himne de la Pau, per encàrrec de l’aleshores secretari 
general U-Thant. Quan Pau Casals va composar l’Him-
ne vivia a l’exili (des del 1939) i s’havia compromès a 
no tornar a Espanya mentre governés el general Franco, 
propòsit que va complir.

La peça musical és coneguda amb el nom d’Himne de 
les Nacions Unides i, tot i l’encàrrec, les Nacions Unides 
no han aprovat mai cap himne oficial. La composició de 
Pau Casals no es dóna a conèixer al públic, i actualment 
ni tan sols és a la venda a la botiga de la seu de Nacions 
Unides a Nova York.

Desconeixem si el Govern espanyol ja en el període de-
mocràtic ha fet mai cap gestió per aconseguir l’oficialitat 
de l’himne.

Seria un acte de justícia que Nacions Unides l’aprovés 
com a himne oficial. L’aprovació especialment té un es-
pecial interès per a Catalunya, ja que, a més d’una carre-
ra musical brillant, Pau Casals va projectar mundialment 
la seva catalanitat sense límits.

Per aquests motius, el del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que activi els tràmits per tal que les 
Nacions Unides reconeguin l’Himne de les Nacions Uni·

i 66 places per a centre de dia, què vindrien a cobrir les 
necessitats de la ciutat i el seu entorn.

El conseller de Benestar Social i Família, Sr. Cleries, va 
respondre que dins del darrer trimestre d’aquest any, és 
a dir, a partir del mes d’octubre es posaria en marxa la 
Residència de Roger de Llúria o sigui la del barri de Sol 
i Vista.

El 13 de setembre la directora dels Serveis Territorials 
de Benestar i Família al Camp de Tarragona, la Sra. 
Anna Solé, en declaracions a Canal Reus TV va dir que 
l’apertura de les dues residències, la de Sol i Vista i la de 
la carretera de la Misericòrdia haurien d’esperar. En el 
cas de la residència de la carretera de la Misericòrdia que 
havia d’oferir 148 places residencials i 20 de centre de 
dia va descartar concertar aquestes places declarant què 
caldria buscar-hi un altre us a l’edificació.

En el cas de la residència Roger de Llúria al barri de Sol 
i Vista les obres de la qual ja fa temps que estan enlles-
tides, va dir que no tenien pressupost i que ja mirarien 
més endavant.

En el cas de les places dels dos CAPI, el del barri For-
tuny i el del Horts de Miró, l’apertura de places de centre 
de dia també quedava aplaçada sine die.

La directora va justificar aquestes decisions dient què no 
hi ha demanda i que la llista d’espera per a places resi-
dencials era només de 200 persones.

Atès què les persones grans són un dels col·lectius més 
vulnerables i què pateix més directament les conseqüèn-
cies de la crisi econòmica, essent prioritari que disposin 
de serveis d’atenció i cura adequats i propers al seu en-
torn.

Considerant que la posada en funcionament de noves 
places residencials i de centres de dia al territori implica 
la creació de llocs de treball de diferents perfils professi-
onals i per tant genera ocupació, que és la millor manera 
de fer front a la crisi econòmica.

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

Proposta de resolució

1. Instar al Govern de la Generalitat a buscar les fórmu-
les per posar en marxar les places de la Residència Roger 
de Llúria durant aquest trimestre, tal i com es va com-
prometre el conseller Cleries.

2. Buscar les fórmules de gestió què permetin posar en 
funcionament durant el 2012 les places de la Residència 
de la carretera de la Misericòrdia 

3. Buscar les fórmules de gestió què possibiliten l’apertu-
ra de les places de centre de dia dels CAPI del barri For-
tuny i Horts de Miró, atenent la planificació i la dotació 
existent i prioritzant aquelles què tinguin més urgència.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2011

Jordi Miralles Conte Hortènsia Grau Juan

Diputat del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA 

Fascicle segon
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La ciutadania vol transparència i participació, vol po-
der valorar conjuntament amb les institucions el destí 
d’aquesta troballa per compatibilitzar òptimament els 
objectius de tenir una bona infraestructura ferroviària el 
més aviat possible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Constituir una comissió de seguiment dels treballs que 
s’efectuïn a la Vila Romana de La Sagrera que comp-
ti amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció 
General del Patrimoni Cultural, ADIF (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias), l’Associació de Veïns 
de La Sagrera, l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, 
l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, el Centre 
d’Estudis Ignasi Iglesias, el Centre de Documentació de 
La Sagrera, l’Associació Cultural Nau Ivanow i aquelles 
altres entitats que puguin representar la veu dels veïns i 
els sectors interessats en l’estudi i conservació del patri-
moni cultural.

2. Facilitar els recursos necessaris a les esmentades en-
titats per a que disposin d’una valoració professional in-
dependent del valor arqueològic de les troballes i de les 
possibilitats que hi ha respecte la seva conservació.

3. Aturar qualsevol obra sobre la Vila Romana que pu-
gui suposar la seva modificació fins que una comissió 
independent valori realment les troballes i informi a tots 
els veïns, veïnes i entitats abans d’avançar en qualsevol 
mena de modificació total o parcial, si s’escaigués.

4. Excavar les zones properes a la vila romana abans de 
determinar-ne el seu destí, atès que el complex podria 
ser encara més gran i important.

5. Celebrar una jornada de portes obertes s perquè tots 
els veïns i totes les veïnes que vulguin puguin visitar la 
vila romana de La Sagrera.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

des amb música de Pau Casals com a himne oficial de 
l’organització.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la conservació 
de la vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 17856 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, 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 la vil·la romana de La 
Sagrera, de Barcelona, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En els terrenys on es fan les obres del corredor ferrovia-
ri del TAV (Tren d’Alta Velocitat), entre els districtes de 
Sant Andreu i Sant Martí, als barris de La Sagrera i La 
Verneda Alta, s’hi ha descobert una antiga vil·la senyori-
al romana del segle II dC.

Davant d’aquesta gran troballa les diverses entitats cul-
turals i socials dels districtes esmentats, amb el recolza-
ment d’altres entitats de Barcelona i rodalies, s’han inte-
ressat per aquestes restes, manifestant, al mateix temps 
la importància i la necessitat de tirar endavant les obres 
del TAV, un projecte de gran importància per al nostre 
país. Des del primer moment, i per diverses vies de co-
municació, les associacions han intentat posar-se en con-
tacte amb la Generalitat de Catalunya, Museu de Histò-
ria de Barcelona i Ajuntament de Barcelona, aconseguint 
poques respostes malgrat la urgència de la qüestió.

Són molts els veïns i veïnes de La Sagrera i la Verne-
da Alta, així com moltes entitats, que han viscut aquest 
descobriment amb molta il·lusió i el veuen com una opor-
tunitat per enriquir el patrimoni cultural del barri, refor-
çar la seva personalitat i centralitat, així com a element 
d’identificació i cohesió.

Ara bé, les declaracions per part dels responsables cultu-
rals de l’Ajuntament de Barcelona, el silenci per part del 
Govern de la Generalitat, i l’estranya i ràpida actuació a 
les obres del TAV a La Sagrera per impedir l’accés a la 
vila romana, construir-hi un tancat que impedeix la seva 
visió i començar a enderrocar la vil·la abans d’haver par-
lat amb els veïns i les veïnes de la zona.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Modificació del calendari de sessions ple-
nàries per al tercer període de sessions
Tram. 244-00006/09

Acord

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de 
setembre de 2011, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, 
ha aprovat la modificació del calendari de sessions ple-
nàries per al tercer període de sessions, següent:

Setembre 27 - 28 - 29 - 30
Octubre 5 - 6; 19 - 20
Novembre 2 · 3; 30
Desembre 1; 20  21 - 22 - 23

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

La secretària segona  La presidenta del Parlament
Monterrat Tura Camafreita Núria de Gispert i Català

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 17550 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentà-
ries: 

Comissió: Economia, Finances i Pressupost

Baixa: Elisabeth Abad i Giralt

Alta: Ferran Falcó i Isern

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17653).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.09.2011 al 03.10.2011).

Finiment del termini: 04.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17653).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.09.2011 al 03.10.2011).

Finiment del termini: 04.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 17653).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.09.2011 al 03.10.2011).

Finiment del termini: 04.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2011.
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Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09

Substitució de diputats
Reg. 17556 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentà-
ries: 

Comissió: Interior

Baixa: Jaume Domingo i Planas

Alta: Ferran Falcó i Isern

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/09

Substitució de diputats
Reg. 17552 i 17553 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 20.09.2011

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 17552 
i 17553)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentà-
ries: 

Comissió: Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Baixa: Benet Maimí i Pou

Alta: Xavier Dilmé i Vert

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 17549 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentà-
ries: 

Comissió: Empresa i Ocupació

Baixa: Xavier Dilmé i Vert

Alta: Benet Maimí i Pou

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 17555 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentà-
ries: 

Comissió: Justícia

Baixa: Àngels Ponsa i Roca

Alta: Salvador Bordes i Balcells

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Comissió: Peticions

Baixa: Mila Fernàndez i López

Alta: Salvador Bordes i Balcells

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09

Substitució de diputats
Reg. 17560 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els canvis següents 
d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 

Comissió: Control de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals

Baixa: Xavier Dilmé i Vert

Alta: Marta Llorens i Garcia

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 17554 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 42 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les co-
missions parlamentàries: 

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica l’alta com 
a membre de la d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural del diputat Salvador Bordes 
i Balcells.

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/09

Substitució de diputats
Reg. 17534 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica els 
següents canvis d’adscripcions de diputats i diputades a 
les Comissions parlamentàries: 

Comissió: Cultura

Baixa: Maria José Garcia Cuevas

Alta: Juan B. Milián Querol (diputat adscrit)

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del G. P. del PPC

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 17548 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix el 
Reglament del Parlament, comunica els canvis següents 
d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions 
parlamentàries: 
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A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 42 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió: Acció Exterior i de la Unió Europea

Baixa: Carles Pellicer i Punyed

Alta: Àngels Ponsa i Roca

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 42 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió: Acció Exterior i de la Unió Europea

Baixa: Carles Puigdemont i Casamajó

Alta: Joan Morell i Comas

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 25/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes a 
la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00018/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 17590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució 25/IX, amb número de 
tramitació 290-00018/09, sobre la implantació de trens 
semidirectes a la línia 4 de rodalia, el control de com-

Comissió: Polítiques de Joventut

Baixa: Carles Puigdemont i Casamajó

Alta: Maria Senserrich i Guitart

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea
Tram. 411-00003/09

Substitució de diputats
Reg. 17535, 17557, 17558 i 17559 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 20.09.2011

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
17535)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa el Reglament de la Cambra, comunica els 
següents canvis d’adscripcions de diputats i diputades a 
les Comissions parlamentàries: 

– Comissió: Exterior

– Baixa: Santi Rodríguez i Serra

– Alta: Juan B. Milián Querol (portaveu)

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 17557, 
17558 i 17559)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 42 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió: Acció Exterior i de la Unió Europea

Baixa: Jaume Domingo i Planas

Alta: Beth Abad i Giralt

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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qual finirà el 02.11.2011, a les 09:30 h i de 15 deies hàbils 
per a l’apartat b, el qual finirà el 29.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.09.2011.

Control del compliment de la Resolu-
ció 45/IX, sobre la implantació del servei 
d’atenció i ajuda a les persones amb mo-
bilitat reduïda (Atendo) a les estacions de 
rodalia de Barcelona
Tram. 290-00038/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17592 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00038/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 45/IX, so-
bre la implantació del servei d’atenció i ajuda a les per-
sones amb mobilitat reduïda (Atendo) a les estacions de 
rodalia de Barcelona.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 45/IX, sobre la implantació 
del servei d’atenció i ajuda a les persones amb mobilitat 
reduïda (Atendo) a les estacions de rodalia de Barcelona 
(núm. tram. 290-00038/09), us informo del següent: 

El 24 de maig de 2011 la Direcció General de Trans-
ports i Mobilitat va adreçar un escrit a Renfe operadora 
per tal que s’informés obre la viabilitat d’implantació del 
sistema d’atenció a les persones amb mobilitat reduïda 
(Atendo) tan a les estacions de Barcelona com a la resta 
de estacions de Rodalies de Catalunya.

El 16 de juny de 2011 Renfe Operadora va trametre un 
escrit a la Direcció General de Transports i Mobilitat on 
es manifestà que el servei Atendo es presta permanent-
ment dins de Catalunya en les estacions de Barcelona 
Sants, Tarragona, Camp de Tarragona, Lleida i Figue-
res-Vilafant i de manera puntual amb servei amb peti-
ció 12 hores abans de la sortida del tren a les estacions 
de Portbou, Figueres, Flaçà, Girona, Barcelona-estació 
de França-Torredembarra, Reus, Port Aventura, l’Aldea-
Amposta i Tortosa.

En el mateix escrit Renfe manifesta que no resulta facti-
ble la incorporació del servei Atendo de manera genera-
litzada al servei de rodalia pel fet que l’objectiu es treba-
llar en l’accessibilitat universal en el sentit que preveu el 
Pla d’accessibilitat de Renfe. Els arguments exposats per 
Renfe Operadora semblen coherents amb la realitat de 
la prestació dels serveis de rodalia, donada la pròpia na-
turalesa del servei de rodalia on la freqüència de serveis 
no seria compatible amb el temps que requereix l’atenció 
personalitzada del servei Atendo i per tant, la implan-

pliment de la qual correspon a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Barcelona, 15 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 17590).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent per a l’apartat a, el 
qual finirà el 02.11.2011, a les 09:30 h i de 15 dies hàbils 
per a l’apartat b, el qual finirà el 29.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.09.2011.

Control del compliment de la Resolució 27/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes al 
tram entre Manresa i Barcelona de la línia 4 
de rodalia
Tram. 290-00020/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 17591 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor-
me de compliment de la resolució 27/IX, amb número de 
tramitació 290-00020/09, sobre la implantació de trens 
semidirectes al tram entre Manresa i Barcelona de la lí-
nia 4 de rodalia, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 15 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 17591).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent per a l’apartat a, el 
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Control del compliment de la Moció 12/IX, 
sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de 
millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial
Tram. 390-00012/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 17593 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la moció 12/IX, amb número de tra-
mitació 390-00012/09, sobre el desplegament de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Barcelona, 15 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat (reg. 17593).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
02.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.09.2011.

tació generalitzada del servei Atendo podria ocasionar 
més problemes que beneficis.

En tot cas, caldria analitzar si hi ha altres estacions sus-
ceptibles d’implantar aquest servei.

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha re-
querit a Renfe Operadora que per a la propera reunió de 
l’Òrgan mixt de control encarregat del seguiment dels 
traspassos dels serveis de rodalies i regionals a la Gene-
ralitat de Catalunya que s’ha de celebrar properament, 
presenti una anàlisi de les mesures que es pot adoptar en 
cada un dels serveis per a la millora en matèria d’acces-
sibilitat i una concreció de les actuacions a desenvolupar 
en pla d’accessibilitat universal de Renfe per a l’àmbit 
dels serveis de competència de la Generalitat de Cata-
lunya.

Barcelona, 15 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 70/IX, 
sobre la represa de les converses amb l’Ajun-
tament de Tarragona per a la cessió d’ús tem-
poral de part de les instal·lacions de la Ciutat 
de Repòs i de Vacances per a activitats soci-
oculturals
Tram. 290-00062/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17566 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. Resolució: 290-00062/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 70/IX, 
sobre la represa de les converses amb l’Ajuntament de 
Tarragona per a la cessió d’ús temporal de part de les 
instal·lacions de la Ciutat de Repòs i de Vacances per a 
activitats socioculturals.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 70/IX, sobre la represa de les 
converses amb l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió 
d’ús temporal de part de les instal·lacions de la Ciutat de 
Repòs i de Vacances per a activitats socioculturals (núm. 
tram. 290-00062/09), us informo del següent: 

El Departament d’Empresa i Ocupació ha reprès les con-
verses amb el Cap del Gabinet de l’Alcaldia de Tarragona 
i juntament amb el Delegat del Govern a Tarragona. El 
dia 6 de setembre, el director dels SSTT de Tarragona 
s’ha reunit amb l’alcalde de Tarragona en relació aquest 
tema.

Barcelona, 8 de setembre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació
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ment de la qual correspon a la Comissió de Polítiques de 
Joventut.

Barcelona, 16 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i Ocu-
pació (reg. 17726).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
02.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.09.2011.

Control del compliment de la Moció 19/IX, 
sobre la liquiditat i el finançament dels ens 
locals
Tram. 390-00019/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 17503 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament, per tal de donar resposta a la Moció 19/IX, so-
bre la liquiditat i el finançament dels ens locals, aprovada 
pel Ple del Parlament i publicada el 9 de maig de 2011, sol-
licito pròrroga del termini de la tramitació de referència.

Barcelona, 7 de setembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 17503).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
23.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.09.2011.

Control del compliment de la Moció 13/IX, 
sobre les relacions del Govern amb l’Ajunta-
ment de Barcelona
Tram. 390-00013/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 17711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament del 
Parlament, per tal de donar resposta a la Moció 13/IX, so-
bre les relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelo-
na, aprovada pel Ple del Parlament i publicada el 18 d’abril 
de 2011, sol·licito pròrroga del termini degut al volum d’in-
formació necessari per a donar resposta a la tramitació de 
referència.

Barcelona, 16 de setembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 17711).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
02.11.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.09.2011.

Control del compliment de la Moció 15/IX, 
sobre la desocupació juvenil i les polítiques 
de joventut
Tram. 390-00015/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 17726 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 20.09.2011

A la Mesa del Parlament

Francesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dispo-
sa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció 15/IX, amb nú-
mero de tramitació 390-00015/09, sobre la desocupació 
juvenil i les polítiques de joventut, el control de compli-
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Control del compliment de la Moció 37/IX, 
sobre les prioritats pel que fa a la despesa 
en sanitat pública i al millorament dels ser-
veis i la qualitat assistencials
Tram. 390-00037/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011

Control del compliment de la Moció 38/IX, 
sobre la situació del món agrari
Tram. 390-00038/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011

Control del compliment de la Moció 39/IX, 
sobre la política industrial i d’ocupació
Tram. 390-00039/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el Pla de seguretat i atenció a les víc-
times de violència masclista i domèstica
Tram. 354-00033/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 11, del 15.09.2011 
(DSPC-C 142).

Control del compliment de la Moció 33/IX, 
sobre l’espai català de comunicació
Tram. 390-00033/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011

Control del compliment de la Moció 34/IX, 
sobre el desplegament de la nova oficina ju-
dicial
Tram. 390-00034/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011

Control del compliment de la Moció 35/IX, 
sobre el foment del transport públic
Tram. 390-00035/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011

Control del compliment de la Moció 36/IX, 
sobre les polítiques mediambientals
Tram. 390-00036/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 20.09.2011



26 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 143

4.53.03. INFORMACIó 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis 
que s’han produït en la gestió de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 354-00056/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 16887).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 15.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
els canvis que s’han produït en la gestió de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00057/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 10, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 145).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis 
que s’han produït en la gestió de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 354-00058/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 16893).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 15.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el canvi d’actitud del Govern amb re-
lació als desnonaments i sobre les accions 
policials en el desnonament del barri del 
Clot, de Barcelona
Tram. 354-00052/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 16806).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
15.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre l’ús que fa el 
Govern dels fons per a la formació contínua
Tram. 354-00054/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 16841).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 15.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
els canvis que s’han produït en la gestió de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00055/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 10, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 145).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajunta-
ment de Reus del règim d’organització dels 
municipis de gran població
Tram. 352-00197/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament 
de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 352-00198/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat Rovira i Virgili amb relació a la 
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. 352-00199/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el compliment de l’Informe del Síndic 
de Greuges relatiu als incidents que es van 
produir a la plaça de Catalunya de Barcelo-
na el 27 de maig de 2011 i al voltant del Par-
lament de Catalunya el 15 de juny de 2011 i 
sobre l’adquisició de nous materials antia-
valots per al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00067/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 17510).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
15.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’actuació del Govern amb relació a l’ac-
cident al magatzem nuclear de Marcoule, a 
França
Tram. 354-00069/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 17599).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
15.09.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00301/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00302/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00303/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00307/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença del president 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Reus amb relació a la Propo-
sició de llei per la qual s’estableix l’aplicació 
a l’Ajuntament de Reus del règim d’organit-
zació dels municipis de gran població
Tram. 352-00200/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença del president 
de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Reus amb relació a la Proposició de llei per 
la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament 
de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 352-00201/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença del president del 
Centre de Lectura de Reus amb relació a la 
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. 352-00202/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 10, 
tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de Pilar Pifar-
ré Matas, secretària d’Administració i Funció 
Pública, amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00208/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00315/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de Foment de la 
Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00316/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00317/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Dro-
godependències amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00320/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Associacions de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00308/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00309/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00310/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Ràdio 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00311/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les Oblates del Santíssim Re-
demptor-Barcelona (El lloc de la dona) amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00325/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de simplifi-
cació i millora de la regulació
Tram. 352-00326/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00329/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00330/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de Bonaventu-
ra Clotet, de la Fundació de Lluita contra la 
Sida, d’una representació de Gais Positius 
i de Ferran Pujol, del Projecte dels Noms, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00321/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00322/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00323/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00324/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’APPLUSS NORCONTROL, SLU, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00338/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00340/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Aigües de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00341/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00342/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00333/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Esports 
per a Tothom amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00334/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00335/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00336/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00349/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci Forestal de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00350/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00351/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu-
cació Física i de l’Esport de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00354/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00343/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Hosteleria de 
Lleida amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00344/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00347/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00348/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Tramvia Metropolità del Be-
sòs, SA, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00361/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00362/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Empresarial Cata-
lana d’Autotransport de viatgers amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00363/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Transports Metropolitans de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00364/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Autoritat del Transport Metro-
polità amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00356/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00357/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell General de Cambres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00359/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació dels Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00360/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00392/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SME-CCOO amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00393/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00394/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Promotors de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00395/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00366/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Empresarial per a 
l’Agricultura Ecològica (AE2) amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00367/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00368/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de represen-
tants del conjunt d’entitats ambientalistes 
(ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecolo-
gistes en Acció de Catalunya Ecologistes 
de Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, 
Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, 
IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF) amb re-
lació al Projecte de llei de simplificació i mi-
llora de la regulació
Tram. 352-00371/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals de 
la Gestió Cultural de Catalunya amb relació 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00420/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00421/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00422/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00425/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00398/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Fires de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00399/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00405/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
fessionals de les Polítiques de Joventut amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00419/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00431/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00434/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00435/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Institució de Ponent per la 
Conservació i l’Estudi de la Natura amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00437/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00426/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Defensa i 
l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00428/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Esports 
per a Tothom amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00429/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00430/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00445/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci Forestal de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00446/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Excur-
sionistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00447/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per la Defensa del Patri-
moni Natural amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00448/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00438/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Conselh Generau d’Aran amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00441/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Gremi d’Empresaris de Cine-
mes de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00442/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00444/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem l’Empordà amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00460/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Rius amb Vida amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00461/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’AVS Catalunya Promotors Públics 
de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00462/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00463/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Llicenciats en Edu-
cació Física i de l’Esport de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00451/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Autoritat del Transport Metro-
polità amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00453/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 352-00454/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00455/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 352-00470/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de Narcís Prat, 
catedràtic d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00471/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de Rafael 
Mujerigo Sahuquillo, president del Consell 
per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 352-00472/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Ens de Comunicació Associa-
tiva amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 352-00473/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00465/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 352-00467/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem el Gaià amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 352-00468/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de la Plata-
forma per la Defensa del Patrimoni Natural 
del Priorat amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00469/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Col·legial d’Escrip-
tors de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00479/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00482/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00483/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00484/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 352-00474/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de Gabriel Fer-
raté, president del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 352-00475/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Democràcia Real Ja! amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 352-00477/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença de Martí Olive-
lla, director de Nova - Innovació Social, amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 352-00478/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per al Desenvolupament amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00490/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat d’Infermeria amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00494/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comissió de Defensa del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00495/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00496/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Grup d’Educació per la Pau 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00485/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00486/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Xarxa de l’Observatori del 
Deute en la Globalització amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00487/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Escola de Cultura de Pau de 
la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00489/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00501/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Nacional de la Joventut 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00502/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Brigades Internacionals de Pau 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00503/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català de Foment de la 
Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00504/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00497/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Associacions de Bar-
celona amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00498/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Arxivers-Gestors 
de Documents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00499/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00500/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).



26 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 143

4.53.05. INFORMACIó 84

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00509/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre de Treball i Documenta-
ció amb relació al Projecte de llei d’agilitat i 
reestructuració administrativa
Tram. 352-00510/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00516/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Salvem l’Empordà amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00518/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Privada Pau i Soli-
daritat amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00505/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Eines de Pau amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 352-00506/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Cultura de Paz 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00507/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Servei Civil Internacional de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00508/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00523/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00524/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per al Defensa del Patri-
moni Natural amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00525/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per la Defensa i 
l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00526/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d d’una repre-
sentació de Rius amb Vida amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00519/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d d’una repre-
sentació d’AVS Catalunya Promotors Públics 
de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00520/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00521/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00522/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana de Medi-
cina Familiar i Comunitària amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00531/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector Social 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00534/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobre-
gat - Sindicat de Químiques de Barcelona) 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00535/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00536/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Naturalistes de 
Girona amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00527/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 352-00528/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Protecció de la Natura 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00529/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Entitats Excursi-
onistes de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 352-00530/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Proposta de compareixença de Josep M. 
Rañé, president del Consell de Treball Eco-
nòmic i Social de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00541/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Dempeus per la Salut Pública 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00542/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Ob-
servadors Meteorològics amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00543/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Pen Català amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00544/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per la Defensa del 
Patrimoni Natural del Priorat amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00537/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre d’Anàlisi i Programes 
Sanitaris amb relació al Projecte de llei d’a-
gilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00538/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, 
president del Consell de Participació del 
Memorial Democràtic, amb relació al Pro-
jecte de llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa
Tram. 352-00539/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Expresos Polítics 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00540/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).
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Sol·licitud de compareixença del president 
de la Federació Catalana de la Raça Bruna 
dels Pirineus perquè informi sobre l’estat de 
la raça bruna i els projectes de futur
Tram. 356-00152/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Govern del Col·legi de Geò-
legs de Catalunya perquè informi sobre els 
beneficis de l’energia aerogeotèrmica en el 
món agrícola i ramader
Tram. 356-00153/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Federació de Cooperatives Agràries de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informi sobre els reptes i la situa-
ció del cooperativisme agrari català
Tram. 356-00154/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 352-00546/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Professionals 
de la Dansa amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 352-00549/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Artistes Visuals 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 352-00550/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 10, tinguda el 06.09.2011 (DSPC-C 135).

Sol·licitud de compareixença de Josep Cui-
xart Ribet, president de l’Associació Cata-
lana de Ramaders Elaboradors de Format-
ge Artesà, davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informi sobre la problemàtica 
dels elaboradors de formatges artesans
Tram. 356-00108/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).



26 de setembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 143

4.53.05. INFORMACIó 89

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre 
les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00165/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis i Comarques davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00166/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de les entitats d’iniciativa social col-
laboradores del programa a la Comissió de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informin sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00167/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de Juli Carbó 
i Mulet, representant de l’entitat Diàleg Ca-
talunya-Polònia, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, perquè informi 
sobre els objectius i els continguts del cicle 
«Diàleg Catalunya-Polskia», que tindrà lloc 
entre el 25 de setembre i el 22 d’octubre de 
2011
Tram. 356-00162/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 16884).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.09.2011.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la junta directiva de la Federació Interna-
cional d’Entitats Catalanes davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i Unió Europea perquè 
informi sobre les activitats de les comuni-
tats catalanes a l’exterior
Tram. 356-00163/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 17121).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 12.09.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Comissió de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formin sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00164/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Col·legi d’Educadores i Educa-
dors Socials de Catalunya a la Comissió de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informin sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00171/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya i de la Federació d’As-
sociacions de Veïns i Habitatges Socials de 
Catalunya a la Comissió de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formin sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00172/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teres, presidenta de la Taula del Tercer Sec-
tor Social, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre 
les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00173/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants dels sindicats més representatius a la 
Comissió de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informin sobre 
les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00168/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de les organitzacions empresarials 
més representatives a la Comissió de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informin sobre les conseqüèn-
cies de l’incompliment del pagament de la 
renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i so-
bre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de ju-
liol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00169/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Cata-
lunya a la Comissió de Seguiment de la Ren-
da Mínima d’Inserció davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració perquè infor-
min sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00170/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Càritas davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informin 
sobre les conseqüències de l’incompliment 
del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 356-00177/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Farmacèutics Mundi davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat perquè 
expliquin els resultats i les conclusions de 
la campanya de sensibilització «Salut per al 
desenvolupament»
Tram. 356-00180/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
6, tinguda el 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Medicus Mundi davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin 
els resultats i les conclusions de la campa-
nya de sensibilització «Salut per al desenvo-
lupament»
Tram. 356-00181/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
6, tinguda el 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Sol·licitud de compareixença de Xavier Or-
teu, representant de les Entitats Catalanes 
d’Acció Social, davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè informi 
sobre les conseqüències de l’incompliment 
del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció
Tram. 356-00174/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Arrels Fundació davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formin sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 356-00175/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, 
coordinador de la Creu Roja de Catalunya, 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració perquè informi sobre les conse-
qüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 356-00176/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).
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Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 17502).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 20.09.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Catalu-
nya davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre la utilització de bales de goma 
pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00187/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 17541).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 15.09.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia 
SAP-UGT davant la Comissió d’Interior per-
què informi sobre la utilització de bales de 
goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00188/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 17542).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 15.09.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Moviment Mundial a favor de la In-
fància davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració perquè informin sobre la 
tasca feta des de l’establiment de la seva 
seu mundial a Catalunya
Tram. 356-00183/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Creu Roja de Catalunya davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat perquè 
expliqui el Pla d’acció en matèria de coope-
ració i d’ajuda humanitària
Tram. 356-00184/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bo-
ada Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere 
Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 17460).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 13.09.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
núm. 6, tinguda el 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Creu Roja de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè informin sobre l’impacte de la crisi 
en la infància i les famílies i sobre l’Observa-
tori de Vulnerabilitat
Tram. 356-00185/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Jordi 
Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació d’AVS, 
promotors públics de l’habitatge a Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de pro-
moció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00062/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Promotors i Cons-
tructors d’Edificis (Fecapc) - Associació de 
Promotors i Constructors d’Espanya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-00063/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Nacional de Grans Empreses de 
Distribució amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00064/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per la Defensa i l’Estudi de la Natu-
ra amb relació al Projecte de llei de promo-
ció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00065/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esqua-
dra-CCOO davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la utilització de bales 
de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 356-00189/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 17543).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 15.09.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb 
el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies 
d’actuació del Departament
Tram. 355-00030/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 20.09.2011 (DSPC-C 144).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre el Pla de 
seguretat i atenció a les víctimes de violèn-
cia masclista i domèstica
Tram. 355-00048/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 11, del 15.09.2011 
(DSPC-C 142).
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Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’Associacions de 
Marxants (Cocam) amb relació al Projecte 
de llei de promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00073/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Comerç de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-00074/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00077/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Empresa 
i Ocupació, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00078/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Comerç Ciutadà amb relació al 
Projecte de llei de promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 353-00066/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació del 
Consell de les Persones Consumidores de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00068/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença de Gisela Loran Benavent, 
presidenta de l’Associació Catalana d’Engi-
nyeries i Consultories Mediambientals, amb 
relació al Projecte de llei de promoció de 
l’activitat econòmica
Tram. 353-00071/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Cooperatives d’Habitatges de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
promoció de l’activitat econòmica
Tram. 353-00072/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 15.09.2011 (DSPC-C 141).
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 353-00083/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00084/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació del 
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00085/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Joan Subirats, catedrà-
tic de ciència política de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de simplificació i millora de la regu-
lació
Tram. 353-00086/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 353-00079/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00080/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Pimec amb relació al Projecte de llei de sim-
plificació i millora de la regulació
Tram. 353-00081/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de simplificació i 
millora de la regulació
Tram. 353-00082/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).
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Compareixença d’una representació de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de simplifica-
ció i millora de la regulació
Tram. 353-00091/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics In-
dustrials de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de simplificació i millora de la 
regulació
Tram. 353-00092/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00093/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació del 
Consell Nacional de la Joventut amb relació 
al Projecte de llei de simplificació i millora 
de la regulació
Tram. 353-00094/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00087/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de simpli-
ficació i millora de la regulació
Tram. 353-00088/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers Industrials amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00089/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00090/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).
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Compareixença d’una representació de la 
Unió Patronal Metal·lúrgica amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00099/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença del director de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de simplificació i millora de la re-
gulació
Tram. 353-00100/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció So-
cial (ECAS) amb relació al Projecte de llei de 
simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00101/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Pagesos amb relació al Projecte de 
llei de simplificació i millora de la regulació
Tram. 353-00102/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00095/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença del president del Consell 
General de Cambres de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 353-00096/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença de Teresa Crespo amb rela-
ció al Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació
Tram. 353-00097/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença del gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques amb relació al 
Projecte de llei de simplificació i millora de 
la regulació
Tram. 353-00098/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).
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Compareixença d’una representació del 
Consell General de Cambres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 353-00107/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 353-00108/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 353-00109/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00110/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Pimec amb relació al Projecte de llei d’agili-
tat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00103/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 353-00104/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació 
al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 353-00105/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00106/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 14.09.2011 (DSPC-C 137).
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Compareixença de Francesc Guardans, pre-
sident del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00115/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Professionals de la Gestió Cul-
tural de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’agilitat i reestructuració administra-
tiva
Tram. 353-00116/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Museòlegs de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 353-00117/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Escriptors en Llengua Catalana 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 353-00118/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Catalana d’ONG per la Pau, 
els Drets Humans i el Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 353-00111/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Entitats de Salut amb 
relació al Projecte de llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa
Tram. 353-00112/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Metges de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 353-00113/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma de la Cultura per a un Consell de 
les Arts amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00114/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).
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Compareixença de Xavier Llovera i Massa-
na, director del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00123/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Maite Ocaña, exdirecto-
ra del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei d’agilitat i re-
estructuració administrativa
Tram. 353-00124/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Josep Mañach i Serra, 
director de la Fundació Tic-Salut, amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 353-00125/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Norbert Tomàs, director 
del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat 
i reestructuració administrativa
Tram. 353-00126/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Carles Ramió Matas, 
professor titular de ciència política de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 353-00119/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Associacions d’Activitats 
Recreatives Musicals amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 353-00120/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’Albert Serra Martín, pro-
fessor associat del Departament de Políti-
ca d’ESADE, amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00121/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Josep Maria Bricall, ex-
comissionat del Consell de la Cultura i de 
les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agi-
litat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00122/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 12 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 15.09.2011 (DSPC-C 140).
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Compareixença d’una representació de la 
Institució de les Lletres Catalanes amb rela-
ció al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 353-00131/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de representants de Plane-
ta Salud davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre la importàn-
cia de l’R+D en la lluita contra la pobresa, 
especialment pel que fa als microbicides i la 
salut de les dones
Tram. 357-00067/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat, del 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Compareixença de representants de l’as-
sociació Stop Bales de Goma i de Justícia 
i Pau davant la Comissió d’Interior per a in-
formar sobre la campanya per a prohibir l’ús 
de projectils de goma
Tram. 357-00082/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
d’Interior, del 15.09.2011 (DSPC-C 142).

Compareixença d’Iu Pijoan i Font, inspec-
tor d’hisenda de l’Estat, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00090/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 16.09.2011.

Compareixença de Joan Francesc Marco, 
director general de la Fundació i el Consor-
ci del Liceu, amb relació al Projecte de llei 
d’agilitat i reestructuració administrativa
Tram. 353-00127/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de 
l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al 
Projecte de llei d’agilitat i reestructuració 
administrativa
Tram. 353-00128/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Usuaris de la Salut amb re-
lació al Projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa
Tram. 353-00129/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).

Compareixença de Manuel Perona, presi-
dent de l’Associació per la Recuperació de 
la Memòria Històrica, amb relació al Projec-
te de llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa
Tram. 353-00130/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 15.09.2011 (DSPC-C 140).
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Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat, del 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Compareixença de representants de Medi-
cus Mundi davant la Comissió de Coopera-
ció i Solidaritat per a explicar els resultats i 
les conclusions de la campanya de sensibi-
lització «Salut per al desenvolupament»
Tram. 357-00108/09

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. 6, 
tinguda el 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat, del 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Compareixença del president de la Creu Ro-
ja de Catalunya davant la Comissió de Co-
operació i Solidaritat per a explicar el Pla 
d’acció en matèria de cooperació i d’ajuda 
humanitària
Tram. 357-00109/09

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. 6, 
tinguda el 16.09.2011 (DSPC-C 143).

Compareixença d’Elisenda Paluzie i Her-
nàndez, professora titular de teoria econò-
mica de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00091/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 16.09.2011.

Compareixença d’Ignacio Zubiri Oria, cate-
dràtic d’hisenda pública de la Universitat del 
País Basc, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00092/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 16.09.2011.

Compareixença d’Eduardo Gracia, soci i 
director del Departament de Dret Tributari 
d’Ashurst, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00093/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 16.09.2011.

Compareixença de representants de Far-
macèutics Mundi davant la Comissió de Co-
operació i Solidaritat per a explicar els re-
sultats i les conclusions de la campanya de 
sensibilització «Salut per al desenvolupa-
ment»
Tram. 357-00107/09

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. 6, 
tinguda el 16.09.2011 (DSPC-C 143).
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00112/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre les conse-
qüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00113/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants de les en-
titats d’iniciativa social col·laboradores del 
programa a la Comissió de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a in-
formar sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00114/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de Josep Cuixart Ribet, 
president de l’Associació Catalana de Ra-
maders Elaboradors de Formatge Artesà, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre la problemàtica dels elabo-
radors de formatges artesans
Tram. 357-00110/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 20.09.2011 (DSPC-C 144).

Compareixença de representants de la Co-
missió de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00111/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).
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Compareixença de representants del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya a la Comissió de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a in-
formar sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00118/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants de la Con-
federació d’Associacions de Veïns de Cata-
lunya i de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Habitatges Socials de Catalunya a la 
Comissió de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00119/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença d’Àngels Guiteres, presi-
denta de la Taula del Tercer Sector Social, 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre les conse-
qüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00120/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants dels sin-
dicats més representatius a la Comissió 
de Seguiment de la Renda Mínima d’Inser-
ció davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00115/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants de les or-
ganitzacions empresarials més representa-
tives a la Comissió de Seguiment de la Ren-
da Mínima d’Inserció davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00116/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants del Col-
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya a la Comis-
sió de Seguiment de la Renda Mínima d’In-
serció davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00117/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).
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Compareixença de representants de Càri-
tas davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00124/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants del Movi-
ment Mundial a favor de la Infància davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre la tasca feta des de 
l’establiment de la seva seu mundial a Ca-
talunya
Tram. 357-00125/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants de la Creu 
Roja de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre l’impacte de la crisi en la infància 
i les famílies i sobre l’Observatori de Vulne-
rabilitat
Tram. 357-00126/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de Xavier Orteu, represen-
tant de les Entitats Catalanes d’Acció Soci-
al, davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00121/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença de representants d’Arrels 
Fundació davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00122/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).

Compareixença d’Enric Morist, coordina-
dor de la Creu Roja de Catalunya, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00123/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 10, tinguda el 20.09.2011 (DSPC-C 145).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 15

Convocada per al dia 27 de setembre de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 i 132 del Reglament, us 
convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

27 de setembre de 2011

17.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Debat sobre l’orientació política general del Govern. 
Tram. 255-00003/09. Junta de Portaveus. Substanciació.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposta d’Iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei «Salvem l’es-
cola en català» 
Tram. 202-00062/09

Inadmissió a tràmit
Reg. 17368 / Mesa del Parlament, 20.09.11

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de 
setembre de 2011, amb relació a la Iniciativa legislativa 
popular sobre la proposició de llei «Salvem l’escola en 
català», presentada per una comissió promotora encap-
çalada per la Sra. Montserrat Niubó Lligonya ha consi-
derat que:

1. Examinada, en primer lloc, l’adequació de la sol·li ci-
tud presentada i la documentació que l’acompanya a la 
Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular, des del punt de vista formal. L’article 5 de l‘es-
mentada llei, determina els documents que han d’acom-
panyar-la.

La sol·licitud presentada s’acompanya de documents que 
compleixen aquests requisits, per la qual cosa no incorre 

Compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre l’estat de la raça bruna i els 
projectes de futur
Tram. 357-00127/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).

Compareixença del president del Consell de 
Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre els beneficis de l’energia ae-
rogeotèrmica en el món agrícola i ramader
Tram. 357-00128/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).

Compareixença del president de la Federa-
ció de Cooperatives Agràries de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre els reptes i la situació del co-
operativisme agrari català
Tram. 357-00129/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en la sessió núm. 5, tinguda el 20.09.2011 
(DSPC-C 144).
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ment, la regulació de la proposició col·lideix amb la le-
gislació bàsica estatal, i cal recordar que la competència 
de Generalitat és compartida, segons determina el ma-
teix precepte estatutari. 

3. Pel que fa a la segona causa d’inadmissió de caràcter 
material, per remissió de l’article 6.2 de la llei 1/2006, 
cal examinar el que disposa l’article 1, que conté diver-
sos límits a aquest tipus d’iniciativa legislativa, a més de 
reiterar els d’ordre competencial. 

La proposició no conté cap norma que afecti a matèria 
tributària. No és descartable, en canvi, la possible inci-
dència pressupostària, encara que no hi hagi una inter-
venció legislativa directa en la normativa pressupostària. 
Aquesta possible incidència, però, a falta d’informació 
més concreta, correspon de valorar-la al govern en el trà-
mit 102.2 del Reglament. 

4. A l’hora de valorar el compliment de les condicions 
legalment establertes per a l’admissió a tràmit d’una 
proposició de llei presentada per aquesta via, cal tenir 
en compte, específicament, la seva adequació a la Cons-
titució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atès que 
només poden ésser objecte de la Iniciativa legislativa 
popular aquelles matèries en les que el Parlament «pot 
legislar». 

Ja s’ha esmentat la seva possible col·lisió amb el dret a 
l’autonomia universitària, a més de l’afectació a la lliber-
tat d’ensenyament. A més dels límits competencials, el 
contingut reconegut constitucionalment a aquests drets, 
i per la legislació de desplegament i la jurisprudència 
constitucional corresponent, resulta contradit per la re-
gulació proposada en la proposta d’iniciativa legislativa.

A les anteriors contradiccions amb la Constitució cal 
afegir la que resulta més clara i evident no sols a la llum 
de la més recent jurisprudència constitucional, sinó se-
gons anteriors pronunciaments, i que resulta, d’altra ban-
da, indiscutible a partir de la literalitat de la Constitució.

El règim jurídic de les llengües oficials a Catalunya en 
l’àmbit de l’ensenyament es troba definit en els seus trets 
bàsics a l’article 35 de l’EAC. Aquest règim es concreta, 
ulteriorment, en la llei d’Educació, articles 9 a 16, model 
vigent caracteritzat com d’immersió lingüística, la qual 
resultaria modificada por la normativa proposada cas 
que properes, i en la que es va valorar l’aspecte lingüístic 
del contingut del dret a l’educació com a dret a «rebre-la 
en una llengua comprensible», sostingut en la jurispru-
dència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Més en concret, la regulació estatutària, emparada en 
l’article 3 de la Constitució, no permet desplaçar total i 
absolutament el castellà de l’ensenyament en els termes 
ten extensos com pretén la proposició de llei presentada. 
Tant el dret a utilitzar el castellà com el seu caràcter ofi-
cial, no permeten proscriure’l de tota activitat desenvolu-
pada a l’escola i a l’entorn de l’escola, en tots els nivells, 
graus i cicles, i per tant, resultaria inconstitucional, al-
hora que antiestatutària, la regulació proposada (articles 
1.1, 2.1 i 5), de manera clara i evident.

La jurisprudència constitucional, per la seva banda, sos-
té la interpretació que l’article 3 de la CE no permet ex-
cloure el castellà com a llengua vehicular, sens perjudici 
que el català també ho sigui, amb major presència («re-

en la causa d’inadmissió recollida a l’article 6.2.a) de la 
llei 1/2006.

2. En segon lloc, cal analitzar el contingut de la propo-
sició de llei per determinar si es troba afectada per algu-
na de les causes d’inadmissibilitat des del punt de vista 
material, que estableix l’article 6.2 de la Llei 1/2006. 
En una consideració inicial, sense perjudici d’ulteriors 
matisacions, la regulació continguda en la proposició és 
susceptible d’enquadrar-se dins de la competència que 
atribueix a la Generalitat l’article 131.1.b) de l’Estatut 
d’Autonomia (EAC), a més del que disposa també l’apar-
tat 2.g) pel que fa a les activitats extraescolars i adminis-
tratives, en l’ensenyament no universitari. Pel que fa a 
l’ensenyament universitari, la regulació proposada es pot 
emparar en la competència atribuïda per l’article 172.2, 
per quan respecte a les universitats públiques. Així ma-
teix, aquestes competències materials concretes es po-
den complementar amb la competència «lingüística» o 
«per a la normalització lingüística» reconegut parcial-
ment per la jurisprudència constitucional encara que no 
tota de manera regular i uniforme (vid. SSTC 82/1986, 
de 26 de juny; 74/1989, de 24 d’abril, FJ 3).

L’encaix competencial presenta però dificultats respecte 
d’algunes de les normes proposades, ja que la regulació 
estatutària conté limitacions que resulten sobrepassades 
per aquestes limitacions que deriven, a més, tant de la 
Constitució Espanyola com de tractats internacionals en 
matèria de drets fonamentals, bé explícitament, bé en la 
interpretació jurisprudencial, tant espanyola com inter-
nacional. Així, seria el cas de l’extensió de la normativa 
proposada a tots els centres universitaris incloent-hi els 
privats, quan l’article 172.2.b) de l’EAC limita la com-
petència a les públiques. D’altra banda, es reconeix un 
dret als alumnes, en l’article 3.2, que suposa una obli-
gació molt concreta per a les universitats, sense tenir en 
compte en absolut l’autonomia universitària (vid. SSTC 
26/1987, i 235/1991, de 12 de desembre), que constitueix 
un límit a la competència autonòmica. En aquest sentit, 
la proposició va molt més enllà de la regulació contin-
guda en la llei d’universitats, en establir un dret que 
comporta obligacions correlatives per a les universitats, 
que afecten al professorat, organització i funcionament, i 
fins i tot tenen un contingut prestacional, amb incidència 
intensa en la seva capacitat d’autodisposició, fins a un 
extrem inèdit i de problemàtica justificació.

La regulació relativa als centres no universitaris tam-
bé s’estén a tota mena de centres, inclosos els privats, 
la qual cosa entra en conflicte amb aspectes essencials 
de la llibertat d’ensenyament, que constitueix un límit a 
l’exercici de la competència autonòmica (STC 163/1995, 
de 8 de novembre).

Finalment, l’extensió absoluta de l’ús del català a tots els 
nivells i graus de l’ensenyament i en totes les activitats 
desenvolupades en l’àmbit escolar, entra en contradicció 
amb aspectes essencials del dret a l’educació, tal com 
apareix configurat en diversos tractats internacionals en 
matèria de drets fonamentals (d’aquí la modulació que 
estableix la regulació actual pel que fa al primer ense-
nyament, a més del cas dels alumnes incorporats al sis-
tema des d’altres parts de l’Estat o els transeünts), dret 
que delimita l’exercici de la competència, com estableix 
l’apartat 3 de l’article 131 de l’EAC esmentat. Concreta-
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la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de 
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Josep Lluís 
Mallo i Garcia com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

En data 12 de setembre de 2011, la presidenta del Parla-
ment proposa nomenar Josep Lluís Mallo i Garcia tècnic 
assessor del Gabinet de Presidència, grup A1, nivell 14, 
com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent,

Resolc: 

Nomenar Josep Lluís Mallo i Garcia tècnic assessor del 
Gabinet de Presidència del Parlament, grup A1, nivell 14, 
com a personal eventual, amb efectes des del 15 de se-
tembre de 2011, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el 
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifi-
cació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la 

sulta legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la 
normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de 
gravedad de este modelo de bilinguismo» STC 337/1994, 
FJ 10, criteri reiterat a la STC 37/2010, FJ. 23).

Finalment per la unanimitat dels presents, atès que el 
contingut i l’objecte manifest de la proposició de llei con-
tradiuen la Constitució i l’Estatut i atès que no compleix 
l’article 1 de la llei 1/2006, acorda no admetre a tràmit la 
Iniciativa legislativa popular sobre la proposició de llei 
«Salvem l’escola en català». Així mateix fa avinent als 
proposants que, atès que els vicis d’inconstitucionalitat 
i antiestatutorietat advertits vertebren la iniciativa, no 
poden ser corregits per una o vàries esmenes, sinó que 
requeririen la presentació d’una nova proposta.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

La secretària segona  La presidenta del Parlament
Monterrat Tura Camafreita Núria de Gispert i Català

N. de la R.: La proposta d’iniciativa legislativa popular 
amb relació a la proposició de llei «Salvem l’escola en 
català» (reg. 17368) pot ésser consultada a l’Arxiu del 
Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Resolució de cessament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de cessament de Josep Lluís Mallo  
i Garcia com a personal eventual  
del Parlament de Catalunya

En data 16 de desembre de 2010, Josep Lluís Mallo i 
Garcia va ésser nomenat tècnic assessor del Gabinet de 
Presidència, grup A1, nivell 13, com a personal eventual 
del Parlament.

En data 12 de setembre de 2011 la presidenta del Parla-
ment proposa fer cessar Josep Lluís Mallo i Garcia com 
a personal eventual del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 37.5 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 

Fer cessar Josep Lluís Mallo i Garcia, tècnic assessor del 
Gabinet de Presidència, grup A1, nivell 13, com a perso-
nal eventual, amb efectes del 15 de setembre de 2011, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrati-
va, es pot interposar, de conformitat amb el que estableix 
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Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa 
vigent,

Resolc: 

Nomenar Jael Lizarte i Company tècnica assessora del 
Gabinet de Presidència del Parlament, grup A1, nivell 
13, com a personal eventual, amb efectes des del 15 de 
setembre de 2011, amb els drets i deures inherents al 
càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el 
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifi-
cació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Resolució de nomenament de personal even-
tual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució de nomenament de Jael Lizarte 
i Company com a personal eventual del 
Parlament de Catalunya

En data 12 de setembre de 2011, la presidenta del Parla-
ment proposa nomenar Jael Lizarte i Company tècnica 
assessora del Gabinet de Presidència, grup A1, nivell 13, 
com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement 
pel president o presidenta del Parlament.
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	Proposta de resolució sobre l’observança de la normativa vigent amb relació a la utilització del símbol CAT a les matrícules
	Tram. 250-00600/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Arxiu Històric Comarcal de l’Anoia, a Igualada, a l’edifici de La Igualadina Cotonera
	Tram. 250-00601/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla de mesures de millorament de la qualitat de l’aire i sobre l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del patrimoni natural
	Tram. 250-00602/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment de les aportacions del fons europeu per a la compra d’aliments per a les persones més necessitades
	Tram. 250-00603/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat del servei de l’atenció primària i de les urgències hospitalàries a Sabadell (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00604/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la inclusió de l’Ajuntament de Gavà (Baix Llobregat) en la societat de control de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 250-00605/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment en actiu del transport sanitari d’urgències a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
	Tram. 250-00606/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la conversió del centre d’atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en centre d’atenció continuada i la reconsideració de la reducció del servei d’ambulàncies
	Tram. 250-00607/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de l’activitat de l’empresa Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00608/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, xenòfobs i racistes
	Tram. 250-00609/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reconsideració del tancament del CAP Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00610/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment del CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del servei d’ambulàncies
	Tram. 250-00611/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei a l’Hospital de Martorell
	Tram. 250-00612/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei nocturn dels centres d’atenció primària del Ripollès i sobre el pla funcional de reordenació dels serveis sanitaris
	Tram. 250-00613/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el manteniment del català com a única llengua vehicular de l’ensenyament
	Tram. 250-00614/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de les sentències del Tribunal Suprem relatives a la llengua vehicular en el sistema educatiu català
	Tram. 250-00615/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la publicació del text legal vigent de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 250-00616/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’accés als llocs de treball de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos Superior d’Administració
	Tram. 250-00617/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport a les tasques de recuperació de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
	Tram. 250-00618/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
	Tram. 250-00619/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
	Tram. 250-00620/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els abocaments de residus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), en terrenys destinats a equipaments
	Tram. 250-00621/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les activitats militars al parc de Collserola, a Barcelona
	Tram. 250-00622/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la legislació aplicable per les companyies asseguradores de conreus i sobre les mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues degudes a fenòmens atmosfèrics
	Tram. 250-00623/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès)
	Tram. 250-00624/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació de places residencials i de centres de dia per a la gent gran a Reus (Baix Camp)
	Tram. 250-00625/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la petició al Govern de l’Estat d’activar els tràmits per al reconeixement de l’Himne de les Nacions Unides, de Pau Casals, com a himne oficial de l’organització
	Tram. 250-00626/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la conservació de la vila romana de la Sagrera, a Barcelona
	Tram. 250-00627/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat
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	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
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	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 12/IX, sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
	Tram. 390-00012/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 390-00013/09
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	Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut
	Tram. 390-00015/09
	Sol·licitud de pròrroga
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	Tram. 390-00019/09
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	Control del compliment de la Moció 38/IX, sobre la situació del món agrari
	Tram. 390-00038/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 39/IX, sobre la política industrial i d’ocupació
	Tram. 390-00039/09
	Designació de la Comissió competent





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
	Tram. 354-00033/09
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el canvi d’actitud del Govern amb relació als desnonaments i sobre les accions policials en el desnonament del barri del Clot, de Barcelona
	Tram. 354-00052/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’ús que fa el Govern dels fons per a la formació contínua
	Tram. 354-00054/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre els canvis que s’han produït en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00055/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis que s’han produït en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00056/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre els canvis que s’han produït en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00057/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis que s’han produït en la gestió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00058/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el compliment de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu als incidents que es van produir a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011 i al voltant
	Tram. 354-00067/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Govern amb relació a l’accident al magatzem nuclear de Marcoule, a França
	Tram. 354-00069/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 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. 352-00197/09
	Retirada de la sol·licitud
	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la 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. 352-00198/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del rector de la Universitat Rovira i Virgili amb relació a la 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. 352-00199/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus amb relació a la 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. 352-00200/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus amb relació a la 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. 352-00201/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Centre de Lectura de Reus amb relació a la 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. 352-00202/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pilar Pifarré Matas, secretària d’Administració i Funció Pública, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00208/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00301/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00302/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00303/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00307/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00308/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00309/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00310/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00311/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00315/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00316/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00317/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Drogodependències amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00320/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Bonaventura Clotet, de la Fundació de Lluita contra la Sida, d’una representació de Gais Positius i de Ferran Pujol, del Projecte dels Noms, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00321/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00322/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00323/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00324/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de les Oblates del Santíssim Redemptor-Barcelona (El lloc de la dona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00325/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00326/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00329/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00330/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00333/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00334/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00335/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00336/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’APPLUSS NORCONTROL, SLU, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00338/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00340/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Aigües de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00341/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00342/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00343/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Hosteleria de Lleida amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00344/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00347/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00348/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00349/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00350/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00351/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00354/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00356/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00357/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00359/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00360/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Tramvia Metropolità del Besòs, SA, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00361/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00362/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de viatgers amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00363/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació dels Transports Metropolitans de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00364/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00366/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica (AE2) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00367/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00368/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del conjunt d’entitats ambientalistes (ADENC-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya Ecologistes de Catalunya, Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d’Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/
	Tram. 352-00371/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del sindicat SAP-UGT amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00392/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació del sindicat SME-CCOO amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00393/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00394/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00395/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00398/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Fires de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00399/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00405/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00419/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb relació Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00420/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00421/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00422/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00425/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00426/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00428/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Esports per a Tothom amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00429/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00430/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00431/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00434/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00435/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00437/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00438/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Conselh Generau d’Aran amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00441/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00442/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00444/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00445/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci Forestal de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00446/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00447/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00448/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00451/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Autoritat del Transport Metropolità amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00453/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00454/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00455/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00460/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00461/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00462/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00463/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00465/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00467/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem el Gaià amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00468/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00469/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00470/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Narcís Prat, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00471/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafael Mujerigo Sahuquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00472/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00473/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Cultura i les Arts amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00474/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Gabriel Ferraté, president del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00475/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Democràcia Real Ja! amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00477/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Martí Olivella, director de Nova - Innovació Social, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 352-00478/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00479/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00482/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00483/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00484/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Grup d’Educació per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00485/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00486/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00487/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00489/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00490/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat d’Infermeria amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00494/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00495/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00496/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00497/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00498/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00499/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00500/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00501/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00502/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Brigades Internacionals de Pau de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00503/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català de Foment de la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00504/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Privada Pau i Solidaritat amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00505/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Eines de Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00506/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Cultura de Paz amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00507/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Servei Civil Internacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00508/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00509/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre de Treball i Documentació amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00510/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00516/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Salvem l’Empordà amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00518/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d d’una representació de Rius amb Vida amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00519/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d d’una representació d’AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00520/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00521/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00522/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00523/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00524/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per al Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00525/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00526/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Naturalistes de Girona amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00527/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00528/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00529/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00530/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00531/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00534/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball (Secció Sindical Aigües Ter-Llobregat - Sindicat de Químiques de Barcelona) amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00535/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00536/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00537/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00538/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Pubill, president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00539/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Expresos Polítics amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00540/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Rañé, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00541/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Dempeus per la Salut Pública amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00542/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Observadors Meteorològics amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00543/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Pen Català amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00544/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00546/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Dansa amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00549/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Artistes Visuals amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 352-00550/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Cuixart Ribet, president de l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la problemàtica dels el
	Tram. 356-00108/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus perquè informi sobre l’estat de la raça bruna i els projectes de futur
	Tram. 356-00152/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya perquè informi sobre els beneficis de l’energia aerogeotèrmica en el món agrícola i ramader
	Tram. 356-00153/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre els reptes i la situació del cooperativisme agrari català
	Tram. 356-00154/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Juli Carbó i Mulet, representant de l’entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, perquè informi sobre els objectius i els continguts del cicle «Diàleg Catalunya-Polskia», que
	Tram. 356-00162/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la junta directiva de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea perquè informi sobre les activitats de les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 356-00163/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserc
	Tram. 356-00164/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del
	Tram. 356-00165/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’e
	Tram. 356-00166/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del programa a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüè
	Tram. 356-00167/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants dels sindicats més representatius a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pag
	Tram. 356-00168/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de les organitzacions empresarials més representatives a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de l
	Tram. 356-00169/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè inform
	Tram. 356-00170/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüències 
	Tram. 356-00171/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya i de la Federació d’Associacions de Veïns i Habitatges Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió d
	Tram. 356-00172/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteres, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’est
	Tram. 356-00173/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier Orteu, representant de les Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l
	Tram. 356-00174/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Arrels Fundació davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 38
	Tram. 356-00175/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 201
	Tram. 356-00176/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Càritas davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011,
	Tram. 356-00177/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Farmacèutics Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin els resultats i les conclusions de la campanya de sensibilització «Salut per al desenvolupament»
	Tram. 356-00180/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin els resultats i les conclusions de la campanya de sensibilització «Salut per al desenvolupament»
	Tram. 356-00181/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Moviment Mundial a favor de la Infància davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre la tasca feta des de l’establiment de la seva seu mundial a Catalunya
	Tram. 356-00183/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui el Pla d’acció en matèria de cooperació i d’ajuda humanitària
	Tram. 356-00184/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença de representants de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre l’impacte de la crisi en la infància i les famílies i sobre l’Observatori de Vulnerabilitat
	Tram. 356-00185/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00187/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia SAP-UGT davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00188/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la utilització de bales de goma pel Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 356-00189/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural sobre l’activitat i les línies d’actuació del Departament
	Tram. 355-00030/09
	Substanciació
	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
	Tram. 355-00048/09
	Acord de tenir la sessió informativa





	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació d’AVS, promotors públics de l’habitatge a Catalunya, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00062/09
	Substanciació
	Compareixença de representants de la Federació Catalana de Promotors i Constructors d’Edificis (Fecapc) - Associació de Promotors i Constructors d’Espanya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00063/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00064/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00065/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Fundació Comerç Ciutadà amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00066/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00068/09
	Substanciació


	Compareixença de Gisela Loran Benavent, presidenta de l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals, amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00071/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00072/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’Associacions de Marxants (Cocam) amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00073/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00074/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de promoció de l’activitat econòmica
	Tram. 353-00077/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00078/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00079/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00080/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00081/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00082/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00083/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00084/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00085/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00086/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00087/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00088/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00089/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00090/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00091/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00092/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00093/09
	Decaïment


	Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00094/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00095/09
	Substanciació


	Compareixença del president del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00096/09
	Substanciació


	Compareixença de Teresa Crespo amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00097/09
	Decaïment


	Compareixença del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00098/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió Patronal Metal·lúrgica amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00099/09
	Substanciació


	Compareixença del director de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00100/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00101/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació
	Tram. 353-00102/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00103/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00104/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00105/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00106/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Consell General de Cambres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00107/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00108/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00109/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00110/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00111/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00112/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Sindicat de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00113/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00114/09
	Substanciació


	Compareixença de Francesc Guardans, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00115/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00116/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00117/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00118/09
	Substanciació


	Compareixença de Carles Ramió Matas, professor titular de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00119/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00120/09
	Decaïment


	Compareixença d’Albert Serra Martín, professor associat del Departament de Política d’ESADE, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00121/09
	Substanciació


	Compareixença de Josep Maria Bricall, excomissionat del Consell de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00122/09
	Decaïment


	Compareixença de Xavier Llovera i Massana, director del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00123/09
	Substanciació


	Compareixença de Maite Ocaña, exdirectora del Museu Nacional d’Art de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00124/09
	Decaïment


	Compareixença de Josep Mañach i Serra, director de la Fundació Tic-Salut, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00125/09
	Substanciació


	Compareixença de Norbert Tomàs, director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00126/09
	Substanciació


	Compareixença de Joan Francesc Marco, director general de la Fundació i el Consorci del Liceu, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00127/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00128/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Salut amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00129/09
	Substanciació


	Compareixença de Manuel Perona, president de l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00130/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació al Projecte de llei d’agilitat i reestructuració administrativa
	Tram. 353-00131/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de Planeta Salud davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la importància de l’R+D en la lluita contra la pobresa, especialment pel que fa als microbicides i la salut de les dones
	Tram. 357-00067/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’associació Stop Bales de Goma i de Justícia i Pau davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la campanya per a prohibir l’ús de projectils de goma
	Tram. 357-00082/09
	Substanciació


	Compareixença d’Iu Pijoan i Font, inspector d’hisenda de l’Estat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00090/09
	Substanciació


	Compareixença d’Elisenda Paluzie i Hernàndez, professora titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00091/09
	Substanciació


	Compareixença d’Ignacio Zubiri Oria, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat del País Basc, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00092/09
	Substanciació


	Compareixença d’Eduardo Gracia, soci i director del Departament de Dret Tributari d’Ashurst, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00093/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de Farmacèutics Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar els resultats i les conclusions de la campanya de sensibilització «Salut per al desenvolupament»
	Tram. 357-00107/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença de representants de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar els resultats i les conclusions de la campanya de sensibilització «Salut per al desenvolupament»
	Tram. 357-00108/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença del president de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar el Pla d’acció en matèria de cooperació i d’ajuda humanitària
	Tram. 357-00109/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Cuixart Ribet, president de l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la problemàtica dels elaboradors de fo
	Tram. 357-00110/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença de representants de la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2
	Tram. 357-00111/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre e
	Tram. 357-00112/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i
	Tram. 357-00113/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de les entitats d’iniciativa social col·laboradores del programa a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incom
	Tram. 357-00114/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants dels sindicats més representatius a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la rend
	Tram. 357-00115/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de les organitzacions empresarials més representatives a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment de
	Tram. 357-00116/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les con
	Tram. 357-00117/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incomplimen
	Tram. 357-00118/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya i de la Federació d’Associacions de Veïns i Habitatges Socials de Catalunya a la Comissió de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Fam
	Tram. 357-00119/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Àngels Guiteres, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i s
	Tram. 357-00120/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Orteu, representant de les Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011
	Tram. 357-00121/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants d’Arrels Fundació davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d
	Tram. 357-00122/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De
	Tram. 357-00123/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de Càritas davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost,
	Tram. 357-00124/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Moviment Mundial a favor de la Infància davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la tasca feta des de l’establiment de la seva seu mundial a Catalunya
	Tram. 357-00125/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l’impacte de la crisi en la infància i les famílies i sobre l’Observatori de Vulnerabilitat
	Tram. 357-00126/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l’estat de la raça bruna i els projectes de futur
	Tram. 357-00127/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els beneficis de l’energia aerogeotèrmica en el món agrícola i ramad
	Tram. 357-00128/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre els reptes i la situació del cooperativisme agrari català
	Tram. 357-00129/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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