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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 143) p. 15

Resolució 288/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 9/2011, referent a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al període del 
2006 al 2009
Tram. 256-00011/09
Adopció p. 15

Resolució 289/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 14/2011, referent 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions i 
recomanacions dels informes 13/2006 i 20/2006
Tram. 256-00016/09
Adopció p. 15

Resolució 290/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 10/2011, referent 
a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 
període del 2007 al 2009
Tram. 256-00010/09
Adopció p. 16

Resolució 291/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 11/2011, referent 
a despeses de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent 
al 2008
Tram. 256-00013/09
Adopció p. 17

Resolució 292/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 19/2011, referent 
al compliment del retiment dels comptes de les entitats de 
l’àmbit sanitari públic
Tram. 256-00018/09
Adopció p. 17

Resolució 293/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en funcionament de la llar residència per a 
persones amb malaltia mental d’Equador-Montnegre, a Bar-
celona
Tram. 250-00573/09
Adopció p. 18

Resolució 294/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de les aportacions del fons europeu per 
a la compra d’aliments per a les persones més necessitades
Tram. 250-00603/09
Adopció p. 18

Resolució 307/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu 
d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09
Adopció p. 18

Resolució 308/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la presentació d’un calendari de treball amb relació a 
les iniciatives legislatives necessàries per a la creació de la 
vegueria de la Catalunya Central
Tram. 250-00538/09
Adopció p. 19

Resolució 309/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la presentació d’un calendari de treball amb relació a 
les iniciatives legislatives necessàries per a la creació de la 
vegueria de l’Alt Pirineu
Tram. 250-00539/09
Adopció p. 19

Resolució 310/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el traspàs de la titularitat de la Llar del Productor a l’Ajunta-
ment d’Almatret (Segrià)
Tram. 250-00561/09
Adopció p. 19

Resolució 311/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la consolidació del pressupost del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística
Tram. 250-00359/09
Adopció p. 20

Resolució 312/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella 
de Lleida en la llista de béns susceptibles d’ésser declarats 
patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09
Adopció p. 20

Resolució 313/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la recuperació del Festival Shakespeare de Mataró
Tram. 250-00583/09
Adopció p. 20

Resolució 314/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la continuïtat i l’actualització dels contractes programa 
de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per a 
garantir el funcionament dels serveis d’atenció i informació 
a les dones
Tram. 250-00437/09
Adopció p. 21

Resolució 342/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es dóna la conformitat prèvia a la designació del direc-
tor adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00007/09
Adopció p. 21

Resolució 343/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de les noves ofici-
nes de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 250-00418/09
Adopció p. 21

1.15. Mocions

Moció 49/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat per 
al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica
Tram. 302-00072/09
Aprovació p. 22
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Moció 50/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes d’educa-
ció infantil i primària
Tram. 302-00074/09
Aprovació p. 22

Moció 51/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
compliment de les mocions i les resolucions i la promoció 
del diàleg parlamentari en el desplegament de mesures de 
política educativa
Tram. 302-00075/09
Aprovació p. 23

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les caixes d’estalvis
Tram. 300-00087/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del 
sistema sanitari
Tram. 300-00088/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00089/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
Tram. 300-00090/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària
Tram. 300-00091/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Go-
vern de l’Estat en infraestructures
Tram. 300-00092/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
perquè l’Administració sigui eficient i viable
Tram. 300-00093/09
Substanciació p. 24

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a un programa de la Unió Europea per al canvi i la 
innovació socials
Tram. 295-00071/09
Coneixement de la proposta p. 24

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament 1082/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell, del 5 de juliol de 2006, sobre l’Agrupa-
ció Europea de Cooperació Territorial pel que fa a la clarifi-
cació, la simplificació i la millora de la creació i la posada en 
pràctica d’aquestes agrupacions
Tram. 295-00072/09
Coneixement de la proposta p. 24

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu al Fons social europeu i de derogació del Regla-
ment (CE) 1081/2006
Tram. 295-00073/09
Coneixement de la proposta p. 24

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre el Fons europeu d’adaptació a la globalització
Tram. 295-00074/09
Coneixement de la proposta p. 24

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell 
relatiu a una normativa comuna de compravenda europea
Tram. 295-00075/09
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableixen disposicions específiques relati-
ves al suport del Fons europeu de desenvolupament regio-
nal a l’objectiu de cooperació territorial europea
Tram. 295-00076/09
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la 
Proposta modificada de Reglament del Parlament Europeu i 
del Consell que modifica els reglaments (CE) 1290/2005 i 
1234/2007 del Consell pel que fa a la distribució d’aliments a 
les persones més necessitades de la Unió
Tram. 295-00077/09
Coneixement de la proposta p. 25

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 rehabilitació i la 
construcció de diversos centres d’ensenyament a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00287/09
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un dis-
tricte únic als efectes d’elecció del centre escolar en el pro-
cés de matriculació
Tram. 250-00369/09
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la reimplantació dels 
estudis de batxillerat a l’Institut Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09
Retirada p. 25

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el capteniment del Departament de Benestar Social i 
Família amb relació a la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00071/09
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de seguretat del Departament d’Interior
Tram. 302-00076/09
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 302-00077/09
Rebuig p. 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les conseqüències econòmiques de l’espoliació fiscal 
que pateix Catalunya
Tram. 302-00078/09
Rebuig p. 26

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups soci-
als presentades pels grups parlamentaris p. 26
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 29
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Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 200-00013/09
Esmenes a la totalitat p. 32

Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 200-00015/09
Esmenes a la totalitat p. 33
Debat de totalitat p. 36
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans,  pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya p. 37
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini per a proposar compareixences p. 37

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00056/09
Esmenes a la totalitat p. 37

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Esmenes a la totalitat p. 38

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
Esmenes a la totalitat p. 39

Proposició de llei sobre el règim especial de la Val 
d’Aran
Tram. 202-00060/09
Esmenes a la totalitat p. 39

Proposició de llei d’equitat impositiva per una sorti-
da solidària de la crisi
Tram. 202-00063/09
Esmenes a la totalitat p. 40

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei nocturn de transport de viatgers per carretera entre 
Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00646/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació del recor-
regut de la línia de transport nocturn entre Barcelona, Sant 
Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès i la incorporació 
d’una parada a Gelida
Tram. 250-00647/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori al Gironès
Tram. 250-00690/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució de condemna del règim del 
Govern de Síria i sobre la protecció dels ciutadans sirians a 
Catalunya
Tram. 250-00691/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el reforç del personal 
sanitari en els països en vies de desenvolupament
Tram. 250-00692/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la modificació legislati-
va per a l’equiparació fiscal de les persones acollides
Tram. 250-00693/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la consideració del 
Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials en els 
processos estratègics del Sistema Català de Serveis Socials
Tram. 250-00694/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb la 
Fundació Emma per a aconseguir el finançament necessari 
per a prestar els serveis
Tram. 250-00696/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
d’urgències del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre l’acreditació pel Grup 
Ficosa del canvi de condicions que justifica l’incompliment 
dels acords subscrits amb els treballadors de les plantes de 
Rubí i de Viladecavalls
Tram. 250-00698/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el garantiment del 
subministrament d’aigua potable a l’Argentera per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 250-00699/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre el pagament als lle-
trats d’ofici i sobre les mesures per a evitar l’ús abusiu de la 
justícia gratuïta
Tram. 250-00700/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de desenvolupament turístic del Berguedà
Tram. 250-00702/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre les mesures per a afa-
vorir la construcció de la variant d’Olot entre les carreteres 
C-152 i N-260
Tram. 250-00703/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la cobertura de les bai-
xes i l’ampliació temporal de la plantilla del Registre Civil de 
Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00704/09
Presentació p. 49

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 modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 50

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 50

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el capteniment del Departament de Benestar Social i 
Família amb relació a la renda mínima d’inserció
Tram. 302-00071/09
Esmenes presentades p. 50
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures que preveu incorporar als pressupostos del 
2012 per a fomentar la recuperació econòmica
Tram. 302-00072/09
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària
Tram. 302-00074/09
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les darreres decisions del Departament d’Ensenyament
Tram. 302-00075/09
Esmenes presentades p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de seguretat del Departament d’Interior
Tram. 302-00076/09
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 302-00077/09
Esmenes presentades p. 60

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya davant 
l’anunci del cessament definitiu de l’activitat armada d’ETA
Tram. 401-00019/09
Lectura en el Ple p. 63

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 63/IX, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 28/2010, referent a la 
contractació del Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
corresponent al 2007
Tram. 290-00055/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 95/IX, sobre 
l’inici del projecte executiu del nou Hospital Universitari Doc-
tor Josep Trueta, de Girona
Tram. 290-00087/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 97/IX, sobre el 
projecte de construcció del nou Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta, a Girona, i el manteniment del servei de cirur-
gia cardíaca
Tram. 290-00089/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 24/IX, sobre 
la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
Tram. 390-00024/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 67

Control del compliment de la Moció 27/IX, sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 390-00027/09
Sol·licitud de pròrroga p. 68
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 68

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la situació de les negociacions amb la com-

panyia Ryanair i la seva presència als aeroports de Reus i 
Girona - Costa Brava
Tram. 354-00046/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el grau de compliment del Pacte per a la mobili-
tat del Maresme
Tram. 354-00049/09
Rebuig de la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre les actuacions previstes amb relació al futur de 
l’aeroport de Reus
Tram. 354-00050/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el calendari i les previsions d’execució de la 
línia 9 del metro
Tram. 354-00070/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre l’execució i el finançament de les principals 
obres d’infraestructures
Tram. 354-00071/09
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que 
correspongui amb la consellera d’Ensenyament sobre l’ela-
boració de l’informe PISA corresponent al 2009
Tram. 354-00090/09
Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió p. 69

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’ús de material 
d’organitzacions polítiques democràtiques i pacífiques en 
sessions d’entrenament de la Brigada Mòbil dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 354-00092/09
Sol·licitud i tramitació p. 70

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00585/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00586/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00587/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00588/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00589/09
Acord sobre la sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
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modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00590/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00591/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00592/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00593/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00594/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Ha-
bitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00595/09
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma de Parcel·listes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00596/09
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00597/09
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00598/09
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00599/09
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Jaume Serrats, pe-
riodista i advocat, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00600/09
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00601/09
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Marçal Sintes, di-
rector del Departament de Periodisme de la Facultat de Ci-
ències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb 

relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00602/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Robert Serentill, 
president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00603/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença de Manel Ramon, pre-
sident de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00604/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00605/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00606/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00607/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00608/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00609/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00610/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00611/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00612/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Ha-
bitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00613/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
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de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00614/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00615/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00616/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00617/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00618/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00619/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00620/09
Rebuig de la sol·licitud p. 75

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 modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00621/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00622/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00623/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00624/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00625/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00626/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00627/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00628/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00629/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00630/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00631/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i 
Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00632/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00633/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00634/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00635/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00636/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00637/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Caritas amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00638/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Família i Benestar Social amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00639/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00640/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la secció catalana de l’Asociación Española de promo-
tores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00641/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00642/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00643/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patri-
monial amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00644/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00645/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep Maria Mun-
taner, arquitecte i professor de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00646/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Jordi Borja, urba-
nista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00647/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Oriol Nel·lo, urba-
nista i exsecretari de Planificació Territorial, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00648/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joan Ollé, degà del 
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 

Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00649/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00650/09
Decaïment p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Televisions Comercials Associades amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00651/09
Decaïment p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00652/09
Decaïment p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00653/09
Decaïment p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00654/09
Decaïment p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00655/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00656/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00657/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00658/09
Decaïment p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00659/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00660/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
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te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00661/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Canals, Camins i Ports de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00662/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00663/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00664/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00665/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00666/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00667/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00668/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Promotors i Constructors d’Edi-
ficis amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00669/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la secció catalana de l’Asociación Española de Promo-
tores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00670/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00671/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00672/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 

de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00673/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana de Municipis amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00674/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00675/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00676/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00677/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00678/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00679/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00680/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras amb relació al Projecte de llei de modificació de diver-
ses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00681/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Botella amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00682/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Emili Prado amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00683/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Miguel de Moragas 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00684/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’un responsable o 
una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació 
de l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00685/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’un responsable o 
una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació 
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de Serveis Públics de Catalunya de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00686/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’un responsable o 
una responsable de mitjans audiovisuals de la Confederació 
General del Treball de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00687/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del president de la 
Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00688/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de la degana del Col-
legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00689/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de Televidents Associats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00690/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00691/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença dels degans de les fa-
cultats de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00692/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença dels degans de les fa-
cultats de comunicació audiovisual de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00693/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença dels presidents de les 
associacions de televisions locals privades amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00694/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00695/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença del president de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00696/09
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de representants dels 
comitès de professionals i d’empresa de TV3 amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00697/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença de representants dels 
comitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00698/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00699/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00700/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de la directora de TV3 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00701/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del director de Catalu-
nya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00702/09
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de representants del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00703/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Joan Majó, exdirec-
tor general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00704/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell, expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diver-
ses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00705/09
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Rafael Jorba, ex-
conseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00706/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirec-
tor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00707/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Àngel Casas, direc-
tor de Barcelona Televisió, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00708/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00709/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Miquel Bonastre, 
director de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00710/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Ramon Font, presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00711/09
Retirada de la sol·licitud p. 88
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00712/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de Televisió de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00713/09
Acord sobre la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00714/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00715/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00716/09
Acord sobre la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00717/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00718/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00719/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00720/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la candidatura de treballadors de Televisió de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00721/09
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la candidatura d’independents de Catalunya Ràdio amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00722/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00723/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de TV3, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00724/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença del comitè professi-
onal de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00725/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00726/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00727/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00728/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Enric Marin, presi-
dent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00729/09
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Ramon Font, presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00730/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Ramon Mateu, di-
rector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00731/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Núria Almirón, pro-
fessora del Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00732/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Mònica Terribas, 
directora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00733/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Francesc Escri-
bano, exdirector de Televisió de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00734/09
Rebuig de la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Xavier Atance, pre-
sident de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00735/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, pre-
sident de l’Associació de Productors Independents de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00736/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Ramon Colom, pre-
sident de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00737/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91
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Proposta de compareixença de Joan Antoni 
González, secretari general de la Federació de Productors 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00738/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, presi-
denta del Consell de la Informació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00739/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Miquel de Mora-
gas, de l’Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00740/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Núria Reguero, in-
vestigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i experta en tercer sector de la co-
municació, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00741/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Joan Subirats, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00742/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Joan Botella, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i expresident de la Plataforma Europea d’Autoritats 
Reguladores, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00743/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença d’Arcadi Oliveres, doc-
tor en economia i professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00744/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, 
doctor en economia i professor de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00745/09
Rebuig de la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la 
Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat perquè informi sobre les prioritats per a 
l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori
Tram. 356-00156/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de Cristina Tresserres 
Macaya, directora de l’Observatori Europeu de la Televisió 
Infantil, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 356-00197/09
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’Enric Marín i Otto, 
president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, i d’altres representants davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informin sobre els criteris de la política de contracta-
cions de Televisió de Catalunya i de les emissores de ràdio 
de titularitat pública
Tram. 356-00214/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sec-
tor de la fruita dolça
Tram. 356-00236/09
Sol·licitud p. 93

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre l’acord entre el De-
partament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de Cinemes i la 
Federació de Distribuïdors Cinematogràfics
Tram. 355-00059/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 93

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
situació de les negociacions amb la companyia Ryanair i la 
seva presència als aeroports de Reus i Girona - Costa Brava
Tram. 355-00060/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 93

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
el calendari i les previsions d’execució de la línia 9 del metro
Tram. 355-00061/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 94

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

Compareixença del degà del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00136/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà 
de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universi-
tat Ramon Llull i expresident del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00137/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants dels comitès de 
professionals i d’empresa de Televisió de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00138/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença de representants dels comitès de 
professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00139/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació de Telespec-
tadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00140/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença del degà del Col·legi Professional 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00141/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 94

Compareixença d’una representació del Sindicat 
de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00142/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Robert Serentill, president de 
l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00143/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95
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Compareixença d’Àngel Casas, director de Barce-
lona Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00144/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Miquel Bonastre, director de la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00145/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença dels presidents de les associaci-
ons de televisions locals privades amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00146/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Jaume Serrats, periodista i ad-
vocat, amb relació al Projecte de llei de modificació de diver-
ses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00147/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Marçal Sintes, director del De-
partament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00148/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Manel Ramon, president de la 
Federació de Ràdios Locals de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00149/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 95

Compareixença de Josep Gifreu amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00150/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Joan Manuel Tresserras amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00151/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de la degana del Col·legi de Pu-
blicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00152/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels degans de les facultats de 
periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00153/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença dels degans de les facultats de co-
municació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00154/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de representants del Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00155/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Joan Majó, exdirector general 
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00156/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Rafael Jorba, exconseller del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Pro-

jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00157/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00158/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00159/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Xavier Atance, president de Pro-
ductors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00160/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Jaume Ferrús, president de l’As-
sociació de Productors Independents de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00161/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Ramon Colom, president de 
Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00162/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00163/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Consell 
d’Il·lustres Col·legis d’Advocats amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00164/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00165/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00166/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00167/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00168/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00169/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98
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Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00170/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Geògrafs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00171/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00172/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00173/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00174/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00175/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00176/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 353-00177/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00178/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00179/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00180/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 99

Compareixença d’Antoni Argent Ballús, president 
de l’Associació Educativa i Formativa Tbclass, davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre el 
projecte educatiu «Millorem»
Tram. 357-00084/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Robert Serentill i Utgés, presi-
dent de l’Associació Catalana de Ràdio, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació de la 
ràdio privada a Catalunya
Tram. 357-00096/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Ramon Font, president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre les actuacions fetes i les 
previstes amb relació al nou pressupost
Tram. 357-00150/09
Substanciació p. 100

Compareixença de Ramon Font, president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre les activitats i la situació 
econòmica del Consell
Tram. 357-00151/09
Substanciació p. 100

Compareixença del director del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana davant la Co-
missió de Cultura i Llengua per a informar sobre el present i 
el futur del Centre
Tram. 357-00160/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença d’Antoni Carné, president de l’Ens 
de Comunicació Associativa, davant la Comissió de Cultura 
i Llengua per a informar sobre la memòria d’activitats de 
l’entitat
Tram. 357-00161/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 100

Compareixença del president de l’Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya davant la Comissió 
de Cultura i Llengua per a explicar les seves propostes
Tram. 357-00162/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de la presidenta de la Xarxa de 
Custòdia del Territori davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre les prioritats per a l’impuls i el 
desenvolupament de la custòdia del territori
Tram. 357-00167/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Compareixença de Cristina Tresserres Macaya, 
directora de l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 357-00168/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 101

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
per a presentar la Memòria d’activitats del 2010
Tram. 359-00008/09
Substanciació p. 101

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per 
al 2012
Tram. 230-00003/09
Aprovació p. 101

Projecte de pressupost del Parlament per al 2012
Tram. 230-00004/09
Aprovació p. 105
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 143)

En el BOPC 143, a la pàg. 21.

On diu: 

«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.»

Ha de dir: 

«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 eventual de l’Administració de la Ge-
neralitat, que té caràcter anual.»

Resolució 288/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 9/2011, referent a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, corresponent al període del 2006 
al 2009
Tram. 256-00011/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 8, 20.10.2011, DSPC-C 162

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 d’octubre, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalit-
zació 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al període del 2006 al 2009 (tram. 256-
00011/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 

corresponent al període del 2006 al 2009 (tram. 256-
00011/09) i n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

b) Mantenir un model de gestió del cicle de l’aigua que 
es correspongui amb la Directiva marc de l’aigua i amb 
la legislació d’aigües de Catalunya, model que es basa 
en l’Agència Catalana de l’Aigua com a Administració 
hidràulica de la Generalitat en l’àmbit de les conques in-
ternes de Catalunya. Aquest exercici competencial s’ha 
de continuar fent en estreta col·laboració amb les admi-
nistracions locals i amb la resta d’ens públics, consorcis i 
empreses que intervenen en els mateixos àmbits, i també 
amb l’Administració de l’Estat i els seus organismes de 
conca, pel que fa a les conques compartides.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 289/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 14/2011, referent a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, seguiment d’observacions i reco-
manacions dels informes 13/2006 i 20/2006
Tram. 256-00016/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 8, 20.10.2011, DSPC-C 162

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 d’octubre, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, se-
guiment d’observacions i recomanacions dels informes 
13/2006 i 20/2006 (tram. 256-00016/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
seguiment d’observacions i recomanacions dels informes 
13/2006 i 20/2006 (tram. 256-00016/09) i n’assumeix les 
conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

b) Elaborar i presentar davant el Parlament abans de fi-
nalitzar l’any 2011 un pla de viabilitat de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Actualitzar i reprogramar les actuacions i les mesures 
previstes en el Pla de gestió de l’aigua de Catalunya, en 
el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya 
i en llurs diversos plans sectorials i programes, ajustats 
als recursos financers disponibles.

b) Formular, en el termini de sis mesos, un nou contracte 
programa 2012-2020 amb l’Agència Catalana de l’Aigua, 
com a instrument per a assolir els objectius de la política 
integral del cicle de l’aigua, amb un ampli consens i amb 
la participació de tots els agents públics i representants 
de la societat civil, que tingui en compte principalment 
els aspectes següents: 

Primer. Establir mecanismes de suficiència financera per 
a cadascun dels àmbits d’actuació encomanats legalment 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, i per a les inversions ne-
cessàries en llurs diferents àmbits d’actuació.

Segon. Fixar els terminis i les modalitats per a la reorde-
nació de l’endeutament actual, i per a la reducció d’aquest 
d’una manera ordenada en el temps.

Tercer. Fixar els terminis i les condicions de l’evolució del 
cànon de l’aigua, en un context d’increment progressiu en 
els diversos sectors de consum, que incentivi l’estalvi i 
l’eficiència i millori els mecanismes de tarifació social.

Quart. Destinar a inversions en el cicle de l’aigua, en 
compliment de la disposició addicional tercera de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya, la part corresponent del 
finançament procedent de l’Administració general de 
l’Estat relativa a infraestructures hidràuliques i de sane-
jament.

c) Atenir-se, pel que fa a les instal·lacions i les infraestruc-
tures adscrites actualment a l’empresa pública Aigües Ter 
Llobregat (ATLL), a: 

Primer. Elaborar, en el termini de sis mesos, un inventari 
del patrimoni de l’empresa pública ATLL amb una audito-
ria externa i sota el control de la Sindicatura de Comptes.

Segon. Comptar amb la participació dels ajuntaments 
dels municipis als quals donen servei i que van participar 
en el finançament de les dites instal·lacions i infraestruc-
tures si s’adopten actuacions que afectin llur modalitat 
de gestió.

d) Adoptar les mesures necessàries per tal que l’Agència 
Catalana de l’Aigua pugui complir els compromisos i els 
convenis d’inversió o de col·laboració estipulats en degu-
da forma relatius a les infraestructures d’abastament i de 
sanejament amb diversos ajuntaments i consells comar-
cals de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 290/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 10/2011, referent a Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA, corresponent al període 
del 2007 al 2009
Tram. 256-00010/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 8, 20.10.2011, DSPC-C 162

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 d’octubre, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, 
SA, corresponent al període del 2007 al 2009 (tram. 256-
00010/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA, corresponent al període del 2007 al 2009 i 
n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions i atenir-se a totes les obser-
vacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’infor-
me a què fa referència l’apartat 1.

b) Garantir, per mitjà del control i la tutela efectiva del 
Servei Català de la Salut, que Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) emprèn i duu a terme la reestructuració 
i la reorientació iniciades l’any 2009 per tal d’aconse-
guir una gestió excel·lent i eficient de la responsabilitat 
del servei públic de gestió de les emergències mèdiques 
que té encomanada.

c) Garantir, per mitjà del control i la tutela del Servei 
Català de la Salut, que el SEM s’até abans d’acabar l’any 
2012 a totes les observacions que recull l’Informe de la 
Sindicatura de Comptes relatives a la gestió irregular i a 
l’assignació de contractes, per a millorar la transparèn-
cia, respectant els pressupostos i les execucions aprovats, 
i garantir també la gestió més bona i eficaç dels fons pú-
blics que té assignats.

d) Garantir, per mitjà del control i la tutela del Servei Cata-
là de la Salut, que el SEM resol abans d’acabar l’any 2011 
totes les irregularitats en la gestió del personal que ha 
detectat la Sindicatura de Comptes, i garantir especial-
ment la supressió dels complements irregulars a càrrecs 
directius i l’extralimitació d’hores extraordinàries.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas
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Resolució 291/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
11/2011, referent a despeses de farmàcia (re-
ceptes mèdiques), corresponent al 2008
Tram. 256-00013/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 8, 20.10.2011, DSPC-C 162

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 d’octubre, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
11/2011, referent a despeses de farmàcia (receptes mèdi-
ques), corresponent al 2008 (tram. 256-00013/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 11/2011, referent a despeses de farmàcia (re-
ceptes mèdiques), corresponent al 2008, i n’assumeix les 
conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’informe a què fa referència l’apartat 1, 
particularment: 

Primera. Modificar el concert de col·laboració en matè-
ria d’activitats de promoció de la salut i prevenció de la 
malaltia a les oficines de farmàcia en els termes que es-
tableixen el Reial decret llei 5/2000, del 23 de juny, de 
mesures urgents de contenció de la despesa farmacèutica 
pública i de racionalització de l’ús dels medicaments, i 
les actualitzacions posteriors, i adaptar a aquesta nova 
regulació la finalitat i la forma d’utilització dels fons 
acumulats.

Segona. Amb l’objectiu de rebaixar la despesa farmacèu-
tica, continuar en la línia de promoure l’ús de medica-
ments genèrics, i, d’aquests, els de preu més baix, especi-
alment les entitats proveïdores amb menys proporció de 
consum de medicaments genèrics respecte al total.

Tercera. Fer les accions necessàries per a aplicar, en de-
terminats grups de medicaments i en el marc de regula-
ció que estableixi el Ministeri de Sanitat, Política Social 
i Igualtat, la dispensació per nombre d’unitats adequades 
al tractament mitjançant el fraccionament dels envasos.

Quarta. Insistir en les polítiques de sensibilització, infor-
mació i formació del Servei Català de la Salut, adreçades 
als metges prescriptors, als farmacèutics i als pacients, 
per tal d’aconseguir un millorament progressiu en la 
qualitat de la prescripció, la dispensació i el consum de 
medicaments.

b) Garantir el compliment de la Resolució 276/IX del 
Parlament, l’apartat 5 de la qual insta el Govern a no im-
putar despeses meritades en un exercici a cap dels exer-

cicis següents (despeses desplaçades), en l’àmbit de les 
despeses de farmàcia.

c) Remetre a la Comissió de Salut la informació acla-
ridora relativa als fons que la Generalitat va deixar de 
percebre els anys 2008 i 2009 a causa d’una justificació 
insuficient, els quals li corresponien d’acord amb la dis-
posició addicional sisena de la Llei de l’Estat 29/2006, 
del 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medica-
ments i productes sanitaris.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 292/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 19/2011, referent al compliment del 
retiment dels comptes de les entitats de 
l’àmbit sanitari públic
Tram. 256-00018/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 8, 20.10.2011, DSPC-C 162

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 18 i 20 d’octubre, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
19/2011, referent al compliment del retiment dels comp-
tes de les entitats de l’àmbit sanitari públic (tram. 256-
00018/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 19/2011, referent al compliment del retiment dels 
comptes de les entitats de l’àmbit sanitari públic i n’assu-
meix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

b) Analitzar i escometre la racionalització estructural 
i funcional del sector públic sanitari, per a garantir la 
prestació i la qualitat del servei públic i millorar l’efi-
ciència i l’eficàcia de la gestió sanitària i de l’ús de fons 
públics.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la preocupació 
pels incompliments que l’informe a què fa referència 
l’apartat 1 ha posat en evidència, i insta el Govern a fer 
les actuacions que calgui per a atenir-se a totes les obser-
vacions que aquest conté amb vista a l’exercici proper, 
especialment les relatives al deure de totes les entitats 
del sector públic sanitari de: 
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a) Complir l’obligació legal de retre comptes a la Sindi-
catura de Comptes en el termini establert.

b) Remetre la informació que els requereix la Sindicatu-
ra de Comptes: compte anual, liquidació del pressupost i 
memòria de gestió de l’exercici.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 293/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de la 
llar residència per a persones amb malaltia 
mental d’Equador-Montnegre, a Barcelona
Tram. 250-00573/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 12, 25.10.2011, DSPC-C 163

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 25 d’octubre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de la llar residència per a persones amb malaltia 
mental Montnegre del barri de les Corts, de Barcelona 
(tram. 250-00573/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 22195).

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, com ja té previst, abans de finalitzar l’any 
2011 la llar residència per a persones amb malaltia men-
tal d’Equador-Montnegre, a Barcelona.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 294/IX del Parlament de Catalunya, 
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

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 12, 25.10.2011, DSPC-C 163

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 25 d’octubre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el manteniment de 
les aportacions del fons europeu per a la compra d’ali-
ments per a les persones més necessitades (tram. 250-
00603/09), presentada pel tots els grups parlamentaris, i 
l’esmena tècnica proposada pels Serveis Jurídics.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè 
aquest defensi en el Consell Europeu i en el Consell de la 
Unió Europea el manteniment de les aportacions finan-
ceres al Programa de distribució d’aliments a les perso-
nes més necessitades de la Unió, en consonància amb la 
resolució del Parlament Europeu del 7 de juliol de 2011, 
amb l’objectiu d’evitar l’agreujament de les situacions de 
risc en què es troben molts ciutadans, que no poden co-
brir llurs necessitats bàsiques d’alimentació.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 307/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el pagament de la subvenció per al pa-
velló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 164

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el 
26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre el pagament de la subvenció per al pave-
lló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme) (tram. 250-
00433/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14628).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu 
de manera immediata a l’Ajuntament d’Arenys de Munt 
el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu, 
concedida el 20 de juliol de 2010.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

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

Resolució 308/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’un calendari de 
treball amb relació a les iniciatives legisla-
tives necessàries per a la creació de la ve-
gueria de la Catalunya Central
Tram. 250-00538/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 164

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la presentació d’un calendari de tre-
ball amb relació a les iniciatives legislatives necessàries 
per a la creació de la vegueria de la Catalunya Central 
(tram. 250-00538/09), presentada pel Grup Parlamentari 
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 presentar-li 
durant el proper període de sessions un calendari de tre-
ball, compatible amb la tramitació del Projecte de llei de 
governs locals, sobre les iniciatives legislatives a què fa 
referència la disposició final segona de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, necessàries per a la creació 
de la vegueria de la Catalunya Central.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

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

Resolució 309/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació d’un calendari de treball 
amb relació a les iniciatives legislatives ne-
cessàries per a la creació de la vegueria de 
l’Alt Pirineu
Tram. 250-00539/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 164

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la presentació d’un calendari de tre-
ball amb relació a les iniciatives legislatives necessàries 
per a la creació de la vegueria de l’Alt Pirineu (tram. 250-
00539/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li 
durant el proper període de sessions un calendari de tre-
ball, compatible amb la tramitació del Projecte de llei de 
governs locals, sobre les iniciatives legislatives a què fa 
referència la disposició final segona de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, necessàries per a la creació 
de la vegueria de l’Alt Pirineu.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

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

Resolució 310/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el traspàs de la titularitat de la 
Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret 
(Segrià)
Tram. 250-00561/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 164

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el traspàs de la titularitat de la Llar del 
Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià) (tram. 250-
00561/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 17073).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un 
conveni amb l’Ajuntament d’Almatret (Segrià) per ce-
dir-li l’ús a llarg termini de l’immoble conegut com a 
«Llar del Productor», de manera que Almatret continuï 
disposant d’una infraestructura adequada per a acollir 
les activitats socials, culturals i de lleure que es generen 
al municipi.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

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

Resolució 311/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la consolidació del pressupost del 
Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 250-00359/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 7, 26.10.2011, DSPC-C 168

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la consolidació del pressupost del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística per a cobrir la 
demanda de cursos de català (tram. 250-00359/09), pre-
sentada pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
14363 i 14693) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 14675).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir i mantenir els recursos destinats al Consorci 
per a la Normalització Lingüística que li permetin d’as-
solir els objectius i la planificació de les seves activitats, 
especialment els cursos de català de nivell bàsic, de ma-
nera que resti assegurada l’atenció a totes les persones 
que demanen cursos de català.

b) Fer les adequacions necessàries en el Consorci per a 
la Normalització Lingüística perquè esdevingui, d’acord 
amb el que estableix l’article 9 de la Llei 10/2010, del 7 
de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, l’instrument principal, conjunta-
ment amb altres agents formatius, per a garantir l’assoli-
ment de les «competències bàsiques en llengua catalana 
per a les persones titulars del dret d’accés al servei que 
no la coneguin», amb el consens del sector social i pro-
fessional interessat i de les institucions i administracions 
locals implicades.

c) Desenvolupar una borsa de treball amb els criteris que 
acordin el Comitè d’Empresa del Consorci per a la Nor-

malització Lingüística i el mateix Consorci en el marc 
del procés de negociació que ja s’ha iniciat.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas

Resolució 312/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la inclusió del conjunt monumen-
tal del Turó de la Seu Vella de Lleida en la 
llista de béns susceptibles d’ésser declarats 
patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 7, 26.10.2011, DSPC-C 168

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la posició del conjunt monumental del 
Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns suscep-
tibles d’ésser declarats patrimoni mundial (tram. 250-
00417/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14674).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que la 
llista de béns susceptibles d’ésser declarats en el futur 
patrimoni mundial que el Govern presentarà al Consell 
General del Patrimoni Històric inclogui el conjunt mo-
numental del Turó de la Seu Vella de Lleida (Segrià).

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas

Resolució 313/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la recuperació del Festival Sha-
kespeare de Mataró
Tram. 250-00583/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 7, 26.10.2011, DSPC-C 168

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda el 
26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
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resolució sobre la recuperació del Festival Shakespeare 
de Mataró (Maresme) (tram. 250-00583/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 22220).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les 
propostes que es presentin per a recuperar i fer viable en 
el futur el Festival Shakespeare de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

El secretari El vicepresident de la Comissió
de la Comissió en funcions de president
Esteve Pujol i Badà  Jaume Domingo i Planas

Resolució 314/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat i l’actualització dels 
contractes programa de l’Institut Català de 
les Dones amb els ens locals per a garantir 
el funcionament dels serveis d’atenció i in-
formació a les dones
Tram. 250-00437/09

Adopció
Comissió d’Igualtat de les Persones
Sessió núm. 3, 26.10.2011, DSPC-C 171

Comissió d’Igualtat de les Persones

La Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió tingu-
da el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la renovació dels contractes progra-
ma de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per 
a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció i informació 
a les dones (tram. 250-00437/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 15285).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar con-
tinuïtat i actualitzar, d’acord amb els requeriments ac-
tuals, els contractes programa de l’Institut Català de les 
Dones amb els municipis i els consells comarcals per a 
garantir el funcionament dels serveis d’atenció i infor-
mació a les dones, tal com estableix la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
Ramona Barrufet i Santacana Neus Munté i Fernàndez

Resolució 342/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es dóna la conformitat prè-
via a la designació del director adjunt de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00007/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 164

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 26 d’octubre de 2011, conformement a l’article 25 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, havent considerat la proposta presen-
tada pel director de l’Oficina, ha adoptat la següent

Resolució

La Comissió d’Afers Institucionals dóna la conformitat 
prèvia a la designació d’Albert Batlle i Bastardas com a 
director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

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

Resolució 343/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’agilitació de les sol·licituds 
d’obertura de les noves oficines de farmàcia 
de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 250-00418/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 167

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 26 d’oc-
tubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de 
les noves oficines de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut 
Tarragona 4 (tram. 250-00418/09), 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 agilitar les 
sol·licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia 
de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4 mitjançant la re-
solució dels recursos presentats, amb l’objectiu que les 
resolucions representin un benefici per als ciutadans, en 
tant que són mereixedors d’una atenció sanitària integral.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet
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1.15. MOCIONS

Moció 49/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures previstes en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2012 per a fo-
mentar la recuperació econòmica
Tram. 302-00072/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 19, 03.11.2011, DSPC-P 34

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de novem-
bre de 2001, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures que preveu incorporar als pressupostos 
del 2012 per a fomentar la recuperació econòmica (tram. 
302-00072/09), presentada pel diputat José Antonio 
Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 24927) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 25233).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar a l’actual Govern de l’Estat la confirmació o 
la revisió de les dades macroeconòmiques i de les dades 
relatives a la previsió d’ingressos de la Generalitat, per-
què puguin ésser reflectides adequadament en l’elabora-
ció dels pressupostos de la Generalitat per al 2012.

b) Complir sense més tardança el mandat polític del Par-
lament del darrer debat de política general que insta el 
Govern a presentar el Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat per a l’any 2012 no més tard del 10 d’oc-
tubre d’enguany i el que estableix la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya quant al termini de presentació del 
dit projecte de llei.

c) Demanar al Govern de l’Estat que, d’acord amb el ma-
teix Govern de la Generalitat, prevegi la incorporació de 
mesures i incentius fiscals per a inversions i promoció de 
la recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) en tots 
els àmbits, amb una referència especial als que potenciïn 
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 
la biotecnologia, la biomedicina, la nanotecnologia i 
la logística, amb l’objectiu de diversificar els patrons 
de creixement de l’economia catalana, i que estudiï la 
possibilitat d’establir deduccions en l’IRPF per als tre-
balladors autònoms en el cas de les despeses efectuades 
que s’hagin destinat a formació per a millorar llur co-
neixement sobre el sector professional de l’activitat i llur 
productivitat.

d) Tenir en compte especialment, en el marc de la con-
tinuïtat de la política d’avals i microcrèdits per a petites 
i mitjanes empreses, microempreses, treballadors autò-

noms i joves emprenedors, les iniciatives que comportin 
un idea de negoci en comarques amb creixement negatiu 
o inferior a la mitjana en els darrers anys, o que hagin 
incrementat la plantilla durant el 2011 i decideixin incre-
mentar-la també l’any 2012.

e) Presentar-li, dins el primer semestre del 2012, comptant 
sempre amb la participació del món local, les directrius 
estratègiques territorials de desenvolupament empresa-
rial i d’ocupació que permetin recuperar el creixement 
econòmic en les comarques que en el bienni 2009-2010 
han tingut un creixement negatiu.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2001

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català

Moció 50/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les mesures per a afavorir l’èxit educatiu 
dels alumnes d’educació infantil i primària
Tram. 302-00074/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 19, 03.11.2011, DSPC-P 34

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de novem-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alum-
nes d’educació infantil i primària (tram. 302-00074/09), 
presentada per la diputada Neus Munté i Fernàndez, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
24928), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 25013), pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 25238) i pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 25267).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’afavorir 
l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil i primà-
ria, insta el Govern a: 

a) Substituir l’ampliació horària generalitzada fins al 
curs 2010-2011 a les etapes d’educació infantil i primària 
pel suport escolar personalitzat per a afavorir l’adequat 
procés d’aprenentatge de tots els alumnes, excepte als 
centres en què es manté la dita ampliació horària.

b) Mantenir l’ampliació horària generalitzada a les eta-
pes d’educació infantil i primària als centres situats en 
contextos socialment desafavorits per a reduir l’impacte 
dels desavantatges socials que poden afectar els proces-
sos d’aprenentatge i desenvolupament personal.
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c) Impulsar l’atenció als ritmes individuals d’aprenentat-
ge a les etapes obligatòries, d’acord amb el que estableix 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, mitjançant 
un protocol de detecció, avaluació i reforç dels aprenen-
tatges i d’enriquiment curricular.

d) Encarregar a la inspecció educativa l’avaluació de 
l’impacte inicial d’aquesta mesura i presentar aquest es-
tudi al Parlament a l’inici del curs 2012-2013.

e) Informar tots els equips directius dels centres públics 
d’educació infantil i primària sobre el contingut, la ges-
tió i l’organització del suport escolar personalitzat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 51/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment de les mocions i les reso-
lucions i la promoció del diàleg parlamentari 
en el desplegament de mesures de política 
educativa
Tram. 302-00075/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 19, 03.11.2011, DSPC-P 34

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de novem-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les darreres decisions del Departament d’Ensenya-
ment (tram. 302-00075/09), presentada pel diputat Da-
niel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista, i 
les esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 24990), pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 25012) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 25234).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir les mocions i les resolucions aprovades en 
matèria de política educativa.

b) Promoure el diàleg amb les forces polítiques amb re-
presentació parlamentària, en el marc estatutari, per a 
propiciar espais d’entesa col·lectiva en el desplegament 
de les principals mesures de política educativa.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les caixes d’es-
talvis
Tram. 300-00087/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibili-
tat del sistema sanitari
Tram. 300-00088/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00089/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Interpel·lació al Govern sobre la política sa-
nitària
Tram. 300-00090/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Interpel·lació al Govern sobre la política uni-
versitària
Tram. 300-00091/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).
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Interpel·lació al Govern sobre les inversions 
del Govern de l’Estat en infraestructures
Tram. 300-00092/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes perquè l’Administració sigui eficient 
i viable
Tram. 300-00093/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a un pro-
grama de la Unió Europea per al canvi i la 
innovació socials
Tram. 295-00071/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament 1082/2006 del Parlament Eu-
ropeu i del Consell, del 5 de juliol de 2006, 
sobre l’Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial pel que fa a la clarificació, la sim-
plificació i la millora de la creació i la posada 
en pràctica d’aquestes agrupacions
Tram. 295-00072/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu al Fons 
social europeu i de derogació del Regla-
ment (CE) 1081/2006
Tram. 295-00073/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre el Fons 
europeu d’adaptació a la globalització
Tram. 295-00074/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a una nor-
mativa comuna de compravenda europea
Tram. 295-00075/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleixen disposicions específiques relatives 
al suport del Fons europeu de desenvolupa-
ment regional a l’objectiu de cooperació ter-
ritorial europea
Tram. 295-00076/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta modificada de Regla-
ment del Parlament Europeu i del Consell 
que modifica els reglaments (CE) 1290/2005 
i 1234/2007 del Consell pel que fa a la distri-
bució d’aliments a les persones més neces-
sitades de la Unió
Tram. 295-00077/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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 rehabilitació 
i la construcció de diversos centres d’ense-
nyament a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00287/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 12, tinguda el 27.10.2011 (DSPC-C 172).

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un districte únic als efectes d’elecció del 
centre escolar en el procés de matriculació
Tram. 250-00369/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 12, tinguda el 27.10.2011 (DSPC-C 172).

Proposta de resolució sobre la reimplan-
tació dels estudis de batxillerat a l’Institut 
Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 12 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 27.10.2011 (DSPC-C 172).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el capteniment del Departament 
de Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 302-00071/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, tin-
guda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de seguretat del De-
partament d’Interior
Tram. 302-00076/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, tin-
guda el 03.11.2011 (DSPC-P 34).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat de l’aire a l’àrea metro-
politana de Barcelona
Tram. 302-00077/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, tin-
guda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències econòmiques 
de l’espoliació fiscal que pateix Catalunya
Tram. 302-00078/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, tin-
guda el 03.11.2011 (DSPC-P 34).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials presentades pels grups parla-
mentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 21.10.2011

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

– Proposta de compareixença de Jaume Serrats, perio-
dista i advocat, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
352-00600/09).

– Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, 
degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00601/09).

– Proposta de compareixença de Marçal Sintes, director 
del Departament de Periodisme de la Facultat de Ciènci-
es de la Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00602/09).

– Proposta de compareixença de Robert Serentill, pre-
sident de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00603/09).

– Proposta de compareixença de Manel Ramon, pre-
sident de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00604/09).

Subgrup Parlamentari de Ciutadans

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00650/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Televisions Comercials Associades amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00651/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00652/09).
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– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00653/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00654/09).

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

– Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00680/09).

– Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00681/09).

– Proposta de compareixença de Joan Botella amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00682/09).

– Proposta de compareixença d’Emili Prado amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00683/09).

– Proposta de compareixença de Miguel de Moragas amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00684/09).

– Proposta de compareixença d’un responsable o una 
responsable de mitjans audiovisuals de la Federació de 
l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00685/09).

– Proposta de compareixença d’un responsable o una 
responsable de mitjans audiovisuals de la Federació 
de Serveis Públics de Catalunya de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00686/09).

– Proposta de compareixença d’un responsable o una 
responsable de mitjans audiovisuals de la Confederació 
General del Treball de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00687/09).

– Proposta de compareixença del president de la Junta 
Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00688/09).

– Proposta de compareixença de la degana del Col·legi 
de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00689/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de Te-
levidents Associats de Catalunya amb relacióal Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00690/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00691/09).

– Proposta de compareixença dels degans de les facultats 
de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00692/09).

– Proposta de compareixença dels degans de les facultats 
de comunicació audiovisual de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00693/09).

– Proposta de compareixença dels presidents de les as-
sociacions de televisions locals privades amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00694/09).

– Proposta de compareixença del president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00695/09).

– Proposta de compareixença del president de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00696/09).

– Proposta de compareixença de representants dels co-
mitès de professionals i d’empresa de TV3 amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00697/09).

– Proposta de compareixença de representants dels co-
mitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00698/09).

– Proposta de compareixença del degà del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 352-00699/09).

– Proposta de compareixença del degà del Col·legi Pro-
fessional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00700/09).

– Proposta de compareixença de la directora de TV3 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00701/09).

– Proposta de compareixença del director de Catalunya 
Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00702 /09).

– Proposta de compareixença de representants del Grup 
de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00703/09).

Grup Parlamentari Socialista

– Proposta de compareixença de Joan Majó, exdirector 
general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00704/09).
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– Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, 
expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00705/09).

– Proposta de compareixença de Rafael Jorba, exconse-
ller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00706/09).

– Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirector 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00707/09).

– Proposta de compareixença d’Àngel Casas, director 
de Barcelona Televisió, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
352-00708/09).

– Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00709/09).

– Proposta de compareixença de Miquel Bonastre, direc-
tor de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00710/09).

– Proposta de compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00711/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00712/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè professional de Televisió de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00713/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00714/09).

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

– Proposta de compareixença del degà del Col·legi de l’-
Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 352-00715/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00716/09).

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

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00717/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00718/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00719/09 

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació General del Treball a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00720/09 

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
candidatura de treballadors de Televisió de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00721/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
candidatura d’independents de Catalunya Ràdio amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00722/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 352-00723/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del co-
mitè professional de TV3, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 352-00724/09).

– Proposta de compareixença del comitè professional de 
Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
352-00725/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00726/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00727/09).

– Proposta de compareixença del president del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00728/09).

– Proposta de compareixença d’Enric Marin, president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00729/09).

– Proposta de compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
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Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00730/09).

– Proposta de compareixença de Ramon Mateu, director 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00731/09).

– Proposta de compareixença de Núria Almirón, profes-
sora del Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
352-00732/09).

– Proposta de compareixença de Mònica Terribas, direc-
tora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00733/09).

– Proposta de compareixença de Francesc Escribano, 
exdirector de Televisió de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00734/09).

– Proposta de compareixença de Xavier Atance, presi-
dent de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00735/09).

– Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, president 
de l’Associació de Productors Independents de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00736/09).

– Proposta de compareixença de Ramon Colom, presi-
dent de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00737/09).

– Proposta de compareixença de Joan Antoni González, 
secretari general de la Federació de Productors Audio-
visuals, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00738/09).

– Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, presidenta 
del Consell de la Informació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00739/09).

– Proposta de compareixença de Miquel de Moragas, de 
l’Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00740/09).

– Proposta de compareixença de Núria Reguero, investi-
gadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i experta en tercer sector de la 
comunicació, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00741/09).

– Proposta de compareixença de Joan Subirats, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00742/09).

– Proposta de compareixença de Joan Botella, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i expresident de la Plataforma Europea d’Autoritats 
Reguladores, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00743/09).

– Proposta de compareixença d’Arcadi Oliveres, doctor 
en economia i professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00744/09).

– Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, doctor 
en economia i professor de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00745/09).

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
26.10.2011, DSPC-C 164

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials acordades

– Compareixença del degà del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 353-
00136/09).

– Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Ramon Llull i expresident del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 353-
00137/09).

– Compareixença de representants dels comitès de pro-
fessionals i d’empresa de Televisió de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 353-00138/09).

– Compareixença de representants dels comitès de pro-
fessionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 353-00139/09).

– Compareixença d’una representació de Telespectadors 
Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 353-00140/09).

– Compareixença del degà del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 353-00141/09).

– Compareixença d’una representació del Sindicat de 
Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 353-00142/09).

– Compareixença de Robert Serentill, president de l’As-
sociació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de 
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llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 353-00143/09).

– Compareixença d’Àngel Casas, director de Barcelona 
Televisió, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 353-
00144/09).

– Compareixença de Miquel Bonastre, director de la 
Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 353-00145/09).

– Compareixença dels presidents de les associacions de 
televisions locals privades amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 353-00146/09).

– Compareixença de Jaume Serrats, periodista i advocat, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 353-00147/09).

– Compareixença de Marçal Sintes, director del Depar-
tament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 353-00148/09).

– Compareixença de Manel Ramon, president de la Fe-
deració de Ràdios Locals de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 353-00149/09).

– Compareixença de Josep Gifreu amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 353-00150/09).

– Compareixença de Joan Manuel Tresserras amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 353-00151/09).

– Compareixença de la degana del Col·legi de Publici-
taris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 353-00152/09).

– Compareixença dels degans de les facultats de peri-
odisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 353-00153/09).

– Compareixença dels degans de les facultats de comu-
nicació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 353-00154/09).

– Compareixença de representants del Grup de Periodis-
tes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
353-00155/09).

– Compareixença de Joan Majó, exdirector general de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 353-00156/09).

– Compareixença de Rafael Jorba, exconseller del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 353-00157/09).

– Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 353-00158/09).

– Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 353-00159/09).

– Compareixença de Xavier Atance, president de Pro-
ductors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 353-00160/09).

– Compareixença de Jaume Ferrús, president de l’Asso-
ciació de Productors Independents de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 353-00161/09).

– Compareixença de Ramon Colom, president de Barce-
lona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
353-00162/09).

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials rebutjades

– Proposta de compareixença de Joan Botella amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00682/09).

– Proposta de compareixença d’Emili Prado amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00683/09).

– Proposta de compareixença de Miguel de Moragas 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00684/09).

– Proposta de compareixença d’un responsable o una 
responsable de mitjans audiovisuals de la Federació de 
l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00685/09).

– Proposta de compareixença d’un responsable o una 
responsable de mitjans audiovisuals de la Federació 
de Serveis Públics de Catalunya de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00686/09).

– Proposta de compareixença d’un responsable o una 
responsable de mitjans audiovisuals de la Confederació 
General del Treball de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00687/09).

– Proposta de compareixença del president de la Junta 
Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00688/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modifi-
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cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00691/09).

– Proposta de compareixença del president del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00695/09).

– Proposta de compareixença del president de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00696/09).

– Proposta de compareixença de la directora de TV3 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00701/09).

– Proposta de compareixença del director de Catalunya 
Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00702 /09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00717/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00718/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00719/09 

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació General del Treball a la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisu-
al (tram. 352-00720/09 

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
candidatura de treballadors de Televisió de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00721/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
candidatura d’independents de Catalunya Ràdio amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00722/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 352-00723/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del co-
mitè professional de TV3, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual 
(tram. 352-00724/09).

– Proposta de compareixença del comitè professional de 
Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
352-00725/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00727/09).

– Proposta de compareixença del president del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00728/09).

– Proposta de compareixença d’Enric Marin, president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00729/09).

– Proposta de compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00730/09).

– Proposta de compareixença de Ramon Mateu, director 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00731/09).

– Proposta de compareixença de Núria Almirón, profes-
sora del Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 
352-00732/09).

– Proposta de compareixença de Mònica Terribas, direc-
tora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00733/09).

– Proposta de compareixença de Francesc Escribano, 
exdirector de Televisió de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00734/09).

– Proposta de compareixença de Joan Antoni González, 
secretari general de la Federació de Productors Audio-
visuals, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00738/09).

– Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, presidenta 
del Consell de la Informació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00739/09).

– Proposta de compareixença de Miquel de Moragas, de 
l’Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00740/09).

– Proposta de compareixença de Núria Reguero, investi-
gadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i experta en tercer sector de la 
comunicació, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00741/09).

– Proposta de compareixença de Joan Subirats, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00742/09).
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– Proposta de compareixença de Joan Botella, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Barce-
lona i expresident de la Plataforma Europea d’Autoritats 
Reguladores, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00743/09).

– Proposta de compareixença d’Arcadi Oliveres, doctor 
en economia i professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00744/09).

– Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, doctor 
en economia i professor de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-00745/09).

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials decaigudes

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual (tram. 352-
00650/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió de Televisions Comercials Associades amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual (tram. 352-00651/09).

– Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual (tram. 352-00652/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00653/09).

– Proposta de compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual (tram. 352-00654/09).

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials retirades

– Proposta de compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 352-00711/09).

Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 200-00013/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 21863, 24798 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21863)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques (tram. 200-00013/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP 
d’ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 24798)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques (tram. 200-00013/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 200-00015/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 21864, 22116, 24800, 25230 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21864)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya (tram. 200-
00015/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

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

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 22116)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta 
enmienda a la totalidad al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya con N.T 200-00015/09

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 24800)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya (tram. 200-00015/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 25230)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalu-
nya (tram. 200-00015/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena a la totalitat amb text alternatiu

Exposició de motius

La presentació d’aquest projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària ve motivat i supeditat a una reforma constitu-
cional que afecta i limita la possibilitat de fer polítiques 
pressupostaries alternatives al mateix temps que afecte 
al moll de l’os del principi d’autonomia financera de la 
Generalitat de Catalunya.

La reforma de la Constitució afectant l’article 135 realit-
zada durant aquest estiu és una reforma que té totes les 
característiques d’una política neoliberal i té per objectiu 
garantir que la resposta a la crisi es faci sota una única 
política pressupostària, excloent polítiques alternatives.

Una reforma maquillada, que amb el pretext de garantir 
l’estabilitat pressupostària, amaga que la principal cau-
sa del creixent deute públic ha estat el desplaçament del 
deute privat cap deute públic en fer front l’Estat a la crisi 
del sector immobiliari i del sistema financer més que a la 
disminució dels ingressos tributaris.
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Analitzant el deute públic total i en relació al primer tri-
mestre del 2011, aquest es situa en els 679.999 M d’euros, 
dels quals, tres quartes parts correspon a l’Administració 
Central, un 17% a les Comunitats Autònomes i la resta 
als ens locals. L’Administració Central és la que genera 
la major part del deute, tot i que són les Comunitats les 
que destinen el 65% del seu pressupost de despeses no 
financeres a despesa social (sanitat, educació, protec-
ció social i protecció per desocupació sense comptar les 
pensions), mentre que la part del pressupost de l’Admi-
nistració Central afectada per aquestes partides està al 
voltant del 40% del total de despeses no financeres.

D’altra banda, el rati de deute/PIB publicat pel Banc 
d’Espanya es situa una mica per damunt del 60% (límit 
fixat pel pacte d’estabilitat europeu), exactament en el 
63,6%. S’observa com en el primer trimestre del 2011, 
l’administració central ha incrementat en 1,5 punts per-
centuals l’endeutament respecte el PIB, les CA 0,5 punts 
percentuals i les CL 0,2 punts percentuals. El FMI indica 
que aquest comportament és conseqüència del recursos 
abocats al FROB (reestructuració del sistema financer) i 
del FADE (reducció del dèficit tarifa elèctrica).

Aquesta reforma de la Constitució representa també 
una autèntic atac al pacte constitucional i a l’autonomia 
financera i de despesa de la Generalitat de Catalunya. 
L’existència d’una llei d’estabilitat pressupostaria que 
limita el dèficit pressupostari fa incomprensible i injusti-
ficable la modificació d’aquest article de la Constitució.

Per això entenem que la única justificació d’aquesta re-
forma constitucional és fer constitucional la voluntat de 
l’Estat d’intervenir en els comptes de les altres adminis-
tracions obrint la porta a la ingerència de l’Estat en la 
política pressupostaria i de despesa de les CCAA, en el 
nostre cas, de la Generalitat de Catalunya. Sense aquesta 
reforma, la regulació amb una llei orgànica del control 
de la despesa de les CCAA i el fixament d’un límit, no 
al dèficit públic com fins ara, sinó a la despesa, hauria 
conculcat el principi d’autonomia financera de la Gene-
ralitat de Catalunya que ve establert en els articles 201.2 i 
202.2 de l’Estatut.

La limitació del dèficit pressupostari català que ha pre-
sentat el govern pretén amagar el crònic i sagnat dèficit 
fiscal català. No s’entén perquè Catalunya ha de redu-
ir el dèficit comptable de la Generalitat a costa de les 
prestacions dels serveis bàsics quan el nostre país genera 
recursos fiscals de sobra per a prestar-los. El dèficit a Ca-
talunya no el provoquen els serveis sanitaris, ni l’educa-
ció, ni el PIRMI, ni la davallada d’impostos. El dèficit 
a Catalunya el provoca el crònic espoli fiscal que l’any 
2009 va representar 16.000 milions d’euros que s’em-
porta l’Estat, equivalent al 8,4% del nostre PIB. Aquesta 
situació no és produeix en cap altra economia del nostre 
entorn.

El Govern de la Generalitat conscient d’aquesta espoli-
ació fiscal, conscient de quin és l’origen del dèficit, per 
què vol traslladar la càrrega del mateix als ciutadans de 
Catalunya en comptes de proposar una actuació que, 
contemplant la capacitat de generació fiscal de Catalu-
nya, permeti formes més flexibles per garantir l’estabi-
litat pressupostària. És responsable que la Generalitat 
s’autolimiti la despesa per a «complir» amb els objectius 

de dèficit que es marquen des de l’Estat quan és preci-
sament l’Estat qui perpetra un veritable saqueig a les 
butxaques dels contribuents catalans? En coherència, si 
el Govern de la Generalitat promou el pacte fiscal, no 
s’hauria de limitar a reproduir, en aquest projecte de llei, 
l’objectiu de dèficit que pretén marcar Madrid i esmerçar 
tots els esforços per fer possible una política d’estabili-
tat pressupostària més flexible que doni satisfacció a les 
nostres necessitats tenint en compte la nostra contribució 
fiscal neta.

Assignar un únic criteri de dèficit anual per al conjunt 
de les CA ignora de forma flagrant alguns dels elements 
que, especialment en el cas de les Comunitats de règim 
comú, han estat consubstancials al desenvolupament del 
mateix: un històric d’assumpció de competències com-
pletament diferent (la sanitat no s’universalitza fins al 
sistema del 2002, per exemple) que ha generat diferents 
processos de generació de deute, uns diferencials de per-
cepció de recursos per càpita del sistema notablement 
diferents i, principalment, allunyats en un grau fins i tot 
superior de les aportacions fiscals per càpita i finalment, 
com sabem, unes balances fiscals respecte l’administra-
ció estatal notablement diferents en signe i intensitat.

Per això entenem que aquest projecte de llei amaga la 
dependència a la política espanyola, pretenent fer veure 
que legislem quan, en definitiva, el que es pretén fer és 
limitar-se a traslladar o reproduir els efectes de la refor-
ma constitucional i la seva aplicació a la legislació cata-
lana fixant terminis i límits de dèficits estructurals que 
són fruit dels possibles acords a que han arribat els grups 
polítics espanyols majoritaris.

– La fixació d’un dèficit públic estructural en el 0,14% 
del PIB no té cap tipus d’explicació, com també posa de 
manifest el dictamen del CTESC. D’on surt aquest per-
centatge? Quin sentit té que l’estat es reservi el 0,26% i 
els CCAA el 0,14%, quan tothom sap que ha estat l’estat 
qui ha general el major increment del deute públic mal-
grat que un dels principals problemes del finançament 
de les administracions públiques és el caràcter més ex-
pansiu de les despeses de les CCAA que tenen la respon-
sabilitat de fer front als serveis fonamentals de l’Estat 
del Benestar i que, especialment en època de crisi aquest 
caràcter expansiu és encara més accentuat. O és que el 
que es pretén es anar creant un pòsit social en contra de 
les CCAA, ja prou estès últimament fora de Catalunya, 
culpant a aquestes de ser les generadores del dit excessiu 
dèficit públic? Per què no podem fixar un altre percentat-
ge si el que volem es no superar el 3% del dèficit públic 
que marca els pacte comunitari?

Tampoc té cap sentit fixar com a escenari el 2018. A ni-
vell d’estat aquest escenari es preveu que es situï en el 
2020. Per què no podem posar el 2020? Avançar al 2018, 
com afirma el govern, significa situar-nos en un escenari 
d’equilibri pressupostari dos anys abans del que preveu 
el govern espanyol. Avançar-nos a aquest escenari té una 
clara repercussió en la limitació de la despesa, en menys 
temps, per tant, s’haurà de fer més reducció. Això vol 
dir demanar als catalans i catalanes que facin un esforç 
suplementari suportant més de retallades pressupostàri-
es i, per tant, menors prestacions fonamentals de l’estat 
del benestar. Això significa que seran els sector populars 
més afectats per la crisi, a qui els hi recaurà els efectes 
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d’aquestes majors retallades que es preveuen més con-
centrades en el temps.

El títol sisè de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula 
de forma molt concreta les finances de la Generalitat i 
específicament el seu article 201.2 estableix els principis 
que informen el seu finançament: autonomia financera, 
coordinació, solidaritat i transparència, a més de sufici-
ència de recursos, responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat 
institucional.

Per la seva banda l’article 202.2 atribueix a la Genera-
litat i, concretament, a les seves finances, autonomia 
de despesa per tal de poder aplicar lliurament els seus 
recursos d’acord amb les directrius polítiques i socials 
determinades per les seves institucions d’autogovern.

L’Estatut també preveu la potestat de recórrer a l’endeu-
tament com a forma de finançament, concretament en el 
seu article 202.3 determina que els recursos de les fi-
nances de la Generalitat son constituïts pel producte de 
l’emissió de deute i de les operacions de crèdit.

Els ingressos que es consignen al pressupost anual de 
la Generalitat de Catalunya han de servir per a proveir 
els serveis que té encomanada l’Administració i entre els 
quals els què es coneixen com a integrants de l’estat del 
benestar. Es fa necessari, doncs, per tal de garantir el 
manteniment d’aquestes prestacions al llarg del temps, 
comptar, per una banda, amb un suficient nivell d’in-
gressos, el que demanda l’establiment d’un nou marc de 
finançament que permeti disposar d’uns fonaments de 
suficiència en els ingressos i de la coresponsabilitat de 
l’Estat i, per l’altra, que les despeses s’ajustin als ingres-
sos, amb la finalitat d’acotar la necessitat d’endeutament 
però sense renunciar-hi. Un endeutament excessiu no és 
factible ni recomanable i, a més, en l’actual context fi-
nancer internacional podria comprometre seriosament 
l’autonomia financera de la Generalitat i, en definitiva, la 
nostra capacitat de decisió.

Això però no ha de ser motiu o excusa per justificar 
l’adopció de polítiques rígides de despesa que posin en 
perill el nivell de prestacions dels serveis fonamentals 
de l’estat del benestar. La caiguda d’ingressos públics 
derivats de la crisi econòmica i financera actual, que es 
va començar a detectar a finals del 2007, ha propiciat 
l’adopció de mesures per fer-hi front. Així amb el decret 
llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racionalització i 
simplificació de l’estructura del sector públic de la Gene-
ralitat de Catalunya que seria posteriorment recollit en el 
«Pla Econòmic Financer de Reequilibri de la Generali-
tat de Catalunya 2011-2013» que va presentar el govern, 
es va iniciar una reestructuració del sector públic català 
amb la finalitat de racionalitzar la seva activitat i reduir 
despeses. Malgrat això, en el darrer pressupost aquestes 
reduccions de la despesa han afectat el nivell i la qualitat 
de prestació dels serveis bàsics fonamentals de l’estat del 
benestar com son l’ensenyament, la sanitat i els serveis 
socials.

Per aquest motiu cal preveure en una llei catalana d’estabi-
litat pressupostària la possibilitat de generar instruments 
que a mig termini puguin actuar en el sentit contrari, és a 
dir, que els recursos addicionals generats pel creixement 
econòmic i tributari, o al menys una part, es dediquin, 
com a mínim, a recuperar el nivell que s’havia assolit de 

les prestacions públiques fonamentals a Catalunya. I al 
mateix temps també poder avançar en l’equiparació en 
prestació de serveis públics amb les economies del nostre 
entorn amb el mateix grau de desenvolupament.

Així, d’acord amb el principi d’autonomia financera reco-
llit en l’article 201.2 i el d’autonomia de despesa que recull 
l’article 202.2 de l’Estatut i que atribueix a la Generalitat 
i, concretament a les seves finances, per tal de poder apli-
car lliurament els seus recursos d’acord amb les directrius 
polítiques i socials determinades per les seves institucions 
d’autogovern i en coherència amb aquests articles i amb el 
214, que atribueix a la Generalitat l’assoliment dels objec-
tius d’estabilitat pressupostària, atenent entre d’altres als 
principis de la Unió Europea, proposem l’aprovació del 
projecte de llei amb el text següent.

Article 1. Compromís amb l’estabilitat 
financera

1. La Generalitat de Catalunya ha d’adequar la seva polí-
tica pressupostària i financera al compliment del princi-
pi d’estabilitat pressupostària d’acord amb el Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, el Protocol sobre el 
procediment aplicable en cas de dèficit excessiu o qual-
sevol altra norma o acord que sobre aquest objecte s’esta-
bleixi per la Unió Europea.

2. L’objecte d’aquesta llei és l’assoliment dels objectius 
de consolidació fiscal en els termes expressats a l’apartat 
1 i pretén preservar l’estabilitat econòmica, la garantia 
financera interior i exterior i la independència de les de-
cisions financeres de la Generalitat, i per tant assegu-
rar-ne i garantir-ne l’autonomia financera real.

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació subjectiva d’aquesta llei i respecte 
del qual es fixa l’objectiu global a assolir, el constituei-
xen l’Administració de la Generalitat de Catalunya, els 
ens i organismes que en depenen i les administracions 
locals.

Article 3. Variables de referència

Els criteris per al compliment de l’estabilitat financera 
són els establerts per la Unió Europea i en especial pel 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Protocol 
sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu 
i el Pacte d’Estabilitat i Creixement.

Article 4. Saldo estructural

1.D’acord amb les línies marcades per la Unió Europea, 
l’indicador utilitzat per avaluar la salvaguarda i sosteni-
bilitat de les finances de la Generalitat de Catalunya és el 
saldo pressupostari estructural o ajustat al cicle en rela-
ció al Producte Interior Brut català.

2. El saldo estructural es defineix com el saldo pressu-
postari efectiu descomptant els efectes de les desviaci-
ons cícliques de l’economia respecte del seu creixement 
tendencial.

3. El Departament titular en matèria d’economia i finan-
ces, d’acord amb la informació que li faciliti l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, és el competent per a fixar, 
amb caràcter global, el component cíclic i estructural del 
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saldo pressupostari de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i els ens i organismes que en depenen i de 
les administracions locals de Catalunya.

Article 5. Criteris d’aplicació

En l’aplicació de la present llei es tindrà en compte els 
criteris següents: 

a) El creixement de la despesa de les Administracions 
Públiques catalanes, pressupostat i executat, no pot su-
perar la taxa de creixement a mitjà termini de referència 
de l’economia catalana. Si s’adopten canvis normatius 
que suposen un augment permanent dels ingressos, el 
creixement de la despesa podrà superar l’establert per 
la regla per la recaptació que s’obtingui per aquesta via; 
si s’adopten canvis normatius que redueixin permanent-
ment els ingressos, el creixement de la despesa establert 
per la regla ha de ser minorat per la pèrdua de recaptació 
associada a aquesta mesura.

b) Si es presenta o es liquida un pressupost amb dèficit 
que suposi l’adopció d’un pla econòmic financer de ree-
quilibri, d’acord amb la normativa pressupostària o amb el 
Procediment de Dèficit Excessiu, l’evolució de la despesa 
ha de complir rigorosament la senda prevista en el dit pla.

c) Quan sense canvis normatius els ingressos superin la 
tendència dels ingressos estructurals, un 50% d’aquest 
excedent es destinarà prioritàriament a polítiques so-
cials. La resta d’aquest excedent es podrà destinar a la 
constitució d’un Fons de Reserva que s’utilitzarà per a la 
cancel·lació de deute o per no efectuar noves apel·lacions 
al crèdit.

Article 6. Objectiu de sostenibilitat

Per tal de garantir la sostenibilitat de les finances de la 
Generalitat l’objectiu d’estabilitat s’estableix en un dèfi-
cit estructural del 0,40% del Producte Interior Brut cata-
là que s’haurà de complir l’any 2020.

Article 7. Càrrega financera

Es presumeix que l’execució dels crèdits pressupostaris 
relatius al pagament dels interessos i el capital del deute 
públic de la Generalitat cobreix la totalitat de la despe-
sa exigible per aquest concepte en cada exercici, sempre 
que s’ajusti a la llei que en va autoritzar l’emissió.

Article 8. Mesures excepcionals

Els límits respecte al dèficit estructural i al deute de la 
Generalitat de Catalunya poden ser objecte de revisió en 
situació de catàstrofes naturals, recessió econòmica o si-
tuacions d’emergència legalment declarades, sempre que 
aquests incideixin de forma notable en els comptes de la 
Generalitat de Catalunya i que així ho aprecií el Parla-
ment de Catalunya 

Article 9. Període transitori

Els comptes de la Generalitat de Catalunya corresponents 
al període 2012-2019 s’elaboraran ajustant la senda que 
permeti assolir l’objectiu de dèficit estructural l’any 2020.

Disposició addicional primera

El govern de Catalunya presentarà, en el marc de la nos-
tra capacitat normativa, abans de tres mesos, un projecte 
de llei amb les modificacions normatives necessàries per 
assolir a Catalunya una regulació tributaria amb una ma-
jor equitat fiscal.

Disposició addicional segona

El govern presentarà en el termini de tres mesos un pro-
jecte de llei de finances locals que reguli les finances lo-
cals i els objectius d’estabilitat pressupostària d’aquesta 
llei a les administracions locals.

Disposició addicional tercera

Modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’es-
tadística de Catalunya: 

L’article 10.t) de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, passa a ser article 10.u), que-
dant l’apartat t) redactat de la manera següent: 

«t) Coadjuvar en la determinació del component cíclic i 
estructural dels comptes de la Generalitat de Catalunya i 
ens que en depenen globalment considerats.»

Disposició addicional quarta. Àmbit d’aplicació

Fins que no es redefineixi l’àmbit subjectiu d’aplicació 
previst a l’article segon de la present llei, serè d’aplicació 
la normativa reguladora del sistema europeu de comptes.

Disposició transitòria primera

Mentre no es compleixin les previsions d’estabilitat pre-
vistes en aquesta llei, qualsevol modificació normativa 
que afecti una disminució dels ingressos s’haurà de justi-
ficar suficientment i haurà de compensar-se per una altra 
disposició que garanteixi com a mínim la seva neutra-
lització.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior 
rang que s’oposin a la present llei o que la contradiguin.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC  Diputat del GP d’ERC

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 19, tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33)
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Rebuig de les esmenes a la totalitat presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans,  pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència i pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió núm. 19, 
tinguda el 02.11.2011 (DSPC-P 33).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 08.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 20845, 20979, 22356, 24794, 24799  
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20845)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya (tram. 202-00056/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 20979)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 
202-00056/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22356)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (tram. 
202-00056/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP 
d’ICV-EUiA 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 24794)

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 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya (tram. 202-00056/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 24799)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 

la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya (tram. 202-00056/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 20404, 22117, 24795 / Admissió a 
tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 20404)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals, amb N.T. 202-00058/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 22117)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta en-
mienda a la totalidad a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals con N.T 202-00058/09
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans (C’s)

De retorno de la proposición de ley.

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 24795)

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, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 202-
00058/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 20405, 24796 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 20405)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei del fons d’ordenació hipotecà-
ria de Catalunya i de l’impost sobre els dipòsits de clients 
de les entitats de crèdit, amb N.T. 202-00059/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 24796)

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 
del Fons d’ordenació hipotecària de Catalunya i de l’im-
post sobre els dipòsits de clients de les entitats de crèdit 
(tram. 202-00059/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 22118 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 22118)

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta 
enmienda a la totalidad a la Proposició de llei sobre el 
règim especial de la Val d’Aran con N.T 202-00060/09
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans (C’s)

De retorno de la proposición de ley.

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Proposició de llei d’equitat impositiva per 
una sortida solidària de la crisi
Tram. 202-00063/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 20406, 24797 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 20406)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la tota-
litat a la Proposició de llei d’equitat impositiva per una 
sortida solidària de la crisi, amb N.T. 202-00063/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 24797)

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 d’equitat impositiva per una sortida solidària de la 
crisi (tram. 202-00063/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei nocturn de transport de viatgers 
per carretera entre Sant Sadurní d’Anoia i Vi-
lafranca del Penedès
Tram. 250-00646/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25395).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.11.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
recorregut de la línia de transport nocturn 
entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vi-
lafranca del Penedès i la incorporació d’una 
parada a Gelida
Tram. 250-00647/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25395).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 08.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.11.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori 
a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 24542 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el manteniment 
de la línia de transport escolar no obligatori a Sarrià de 
Ter (Gironès), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei esco-
lar de transport per als alumnes d’educació obligatòria 
que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residèn-
cia i preveu, en la seva disposició addicional primera, 
que «quan les necessitats d’escolarització en un determi-
nat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les con-
signacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el 
servei escolar de transport a l’alumnat d’educació obli-
gatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del ma-
teix municipi però distants del seu lloc de residència».

En aquest supòsit es troben els alumnes del municipi de 
Sarrià de Ter, a la comarca del Gironès, on el centre es-
colar es troba situat fora del nucli urbà.

Fins ara s’ha mantingut el servei escolar de transport 
però el Consell Comarcal del Gironès, responsable del 
servei, ja ha advertit que a partir de l’any 2012 no podrà 
prestar-lo com ara, a causa de les retallades dels imports 
que reben del Departament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir en l’addenda econòmica del Departa-
ment amb el Consell Comarcal del Gironès l’import que 
hagi de ser necessari i suficient per a continuar poder 
prestant el servei de transport escolar al CEIP Montser-
rat de Sarrià de Ter.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori 
al Gironès
Tram. 250-00690/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 24551 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el manteniment 
del servei de transport escolar no obligatori a la comarca 
del Gironès, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei esco-
lar de transport per als alumnes d’educació obligatòria 
que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residèn-
cia i preveu, en la seva disposició addicional primera, 
que «quan les necessitats d’escolarització en un determi-
nat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les con-
signacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el 
servei escolar de transport a l’alumnat d’educació obli-
gatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del ma-
teix municipi però distants del seu lloc de residència».

En aquest supòsit es troben alumnes de diferents munici-
pis de la comarca del Gironès: 

– A la ciutat de Girona, a causa de la mobilitat entre els 
diferents barris de la ciutat.

– Al municipi de Sarrià de Ter, on el centre escolar es 
troba situat fora del nucli urbà.

– Al municipi de Quart, en el cas dels alumnes dels nu-
clis agregats de la Creueta i Palol d’Onyar.

– Al municipi de Llagostera, en aquest cas per la neces-
sitat de connectar les diferents urbanitzacions amb el 
poble.

Fins ara s’ha mantingut el servei escolar de transport 
però el Consell Comarcal del Gironès, responsable del 
servei, ja ha advertit que a partir de l’any 2012 no podrà 
prestar-lo com ara, a causa de les retallades dels imports 
que reben del Departament.

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 en l’addenda econòmica del Departament 
amb el Consell Comarcal del Gironès l’import que hagi 
de ser necessari i suficient per a continuar poder prestant 
el servei de transport escolar no obligatori als diferents 
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centres educatius de Girona, Sarrià de Ter, Quart i Lla-
gostera.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució de condemna del rè-
gim del Govern de Síria i sobre la protecció 
dels ciutadans sirians a Catalunya
Tram. 250-00691/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24573 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Boada Masoliver, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substancia da davant la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Exposició de motius

La societat siriana s’ha mobilitzat aquests darrers mesos 
a favor de la democràcia i en defensa dels drets humans, 
després de trenta anys de dictadura. Unes mobilitzacions 
que s’han d’emmarcar en el procés de les revoltes de-
mocràtiques que s’han produït a Tunísia, Egipte, Líbia, 
Iemen, Bahrain, Algèria o el Marroc.

El poble sirià està patint una brutal repressió a mans del 
règim dictatorial de Bashar Al Asaad, amb milers de 
persones mortes i altres milers de persones detingudes 
i torturades, com han denunciat diferents organismes in-
ternacionals i Amnistia Internacional.

Es té constància que els ciutadans i ciutadanes sirians 
residents a Catalunya i al conjunt de l’Estat estan sent 
vigilats i reben pressions i amenaces per a ells i les seves 
famílies, per part dels serveis secrets i serveis diplomà-
tics i consulars de Síria.

La comunitat internacional s’ha posicionat clarament i a 
favor de les revoltes democràtiques en alguns dels països 
esmentats. En altres casos, com passa amb Síria, la con-
demna del règim i de la vulneració dels drets humans no 
va acompanyada d’actuacions més contundents i decidi-
des en l’àmbit polític i econòmic.

La gravetat de la situació de Síria requereix d’una ac-
tuació més ferma i decidida de la comunitat internacio-
nal, en general, i de la Unió Europea i l’Estat espanyol, 
en particular, així com de les institucions catalanes, en 

suport del poble sirià realitzant les accions necessàries 
per afavorir el canvi democràtic a Síria.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya acorda: 

1. Condemnar la brutal repressió que està patint el poble 
de Síria i exigir el ple respecte pels drets humans i per 
les llibertats d’expressió i manifestació per part del Go-
vern de Síria.

2. Expressar la seva solidaritat amb el moviment demo-
cràtic sirià i donar ple suport a la instauració d’un règim 
democràtic en aquest país.

3. Expressar el seu suport i solidaritat a tots els ciutadans 
i ciutadanes sirians residents a Catalunya i que donen 
suport a la mobilització democràtica i popular dels seus 
conciutadans i familiars a Síria.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

4. Adoptar les mesures policials i polítiques necessàries, 
per tal de protegir els drets dels ciutadans sirians que re-
sideixen a Catalunya, davant les pressions, la vigilància i 
les amenaces als seus familiars, que estan rebent per part 
de personal dels serveis secrets i de l’ambaixada i dels 
consultats de Síria.

5. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
per tal que condemni amb major fermesa i contundència, 
la brutal repressió que està patint el poble de Sirià i exi-
gir el ple respecte pels drets humans i per les llibertats 
d’expressió i manifestació per part del Govern de Síria.

6. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
per tal que protegeixi els drets dels ciutadans sirians que 
resideixen al conjunt de l’Estat espanyol, davant les pres-
sions, la vigilància i les amenaces als seus familiars, que 
estan rebent per part de personal dels serveis secrets i de 
l’ambaixada i dels consultats de Síria a Espanya, amb col-
laboració amb els governs autonòmics amb competència 
en matèria de seguretat.

7. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
per a que declari «persona non grata» a l’actual ambai-
xador de Síria a Espanya, així com al personal diplo-
màtic i consular adscrit a temes de seguretat, militars i 
en general tots aquells que estiguin realitzant activitats 
repressives de la comunitat siriana resident a Espanya.

8. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
per a que retiri l’ambaixador d’Espanya a Síria.

9. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Es-
tat per establir una interlocució directa amb el Consell 
Nacional Siri, que agrupa el conjunt de l’oposició demo-
cràtica.

10. Reclamar al Govern de l’Estat que realitzi les actua-
cions necessàries en la Unió Europea per aplicar sanci-
ons polítiques i econòmiques als responsables de l’actual 
règim siri.
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11. Demanar al Govern espanyol que proposi a la UE la 
suspensió de l’Acord de Cooperació de 1977 entre la UE i 
Síria.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Sal-
vador Milà Solsona, Joan Boada Masoliver, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el reforç del 
personal sanitari en els països en vies de 
desenvolupament
Tram. 250-00692/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24578 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

El 16 de setembre de 2011 compareixien davant la Co-
missió de Cooperació de Solidaritat les ONGD Farma-
cèutics Mundi i medicus mundi Catalunya per presentar 
les propostes de la campanya «Salut per al Desenvolupa-
ment», en concret aquelles que feien referència a aturar 
el dèficit de personal sanitari als països del Sud. Es trac-
ta del problema que es coneix com a «fuga de cervells», 
dels professionals de salut dels països on són escassos, 
que emigren als països rics.

Un dels pilars de qualsevol sistema de salut és els recur-
sos humans. Segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), globalment són necessaris 4.3 milions de profes-
sionals sanitaris més (personal mèdic, d’infermeria, de 
farmàcia i llevadores, entre d’altres), perquè l’assistència 
sanitària bàsica sigui accessible a tota la població.

A dia d’avui, no hi ha cap país que no presenti algun 
dèficit en aquest aspecte, sigui qualitatiu o quantitatiu. 
Però la situació és particularment dramàtica en els 57 
països més empobrits, 36 dels quals estan a l’Àfrica sub-
sahariana i s’enfronten a una veritable crisi de recursos 
humans en l’àmbit de la salut. Segons l’informe de la 
Salut al Món 2006, en aquests 36 països de l’Àfrica sub-
sahariana, la densitat del recursos humans sanitaris està 
per sota del llindar mínim de 2,3/1000 persones, que és 
essencial per assolir que el 80% de la població tingui ac-
cés a parts atesos per personal qualificat.

Les raons d’aquest dèficit important són múltiples i va-
riades: en molts països en vies de desenvolupament la 

capacitat de formar personal és limitada a causa dels 
anys d’escassa inversió en institucions de formació sani-
tària (escoles, universitats, etc.), però hi ha també altres 
factors que fan que el personal sanitari deixi el seu lloc 
de treball. El moviment es produeix d’àrees rurals amb 
pocs serveis disponibles cap a les ciutats, i de països en 
vies de desenvolupament cap a d’altres més desenvolu-
pats (fuga de cervells). La migració del personal de salut 
té conseqüències dràstiques per als sistemes de salut. La 
proporció de personal sanitari que ha migrat de l’Àfrica 
varia del 8% fins al 60% en alguns països.

El problema s’agreuja, a més, per múltiples problemes 
de gestió: un balanç inadequat de categories de profes-
sionals, fracàs dels mercats de treball nacional, falta de 
congruència entre la preparació a les escoles i les neces-
sitats sanitàries de la població, el ràpid augment de la 
càrrega de malalties junt amb el paper que han d’assumir 
els professionals sanitaris, i les noves formes de presta-
ció de serveis, amb condicions de treball precàries, man-
ca de plans de promoció professional, sous baixos...

L’Estat espanyol i Catalunya s’enfronten també a un dè-
ficit relatiu de personal sanitari i a un problema de gestió 
d’aquest. Es parla actualment de la manca de 9.000 fa-
cultatius a tot l’Estat espanyol i sembla que aquest nom-
bre podria créixer fins a 25.000 l’any 2015 si no s’adop-
ten mesures necessàries.

En els darrers anys, aquesta mancança de recursos hu-
mans s’ha pal·liat amb la contractació de treballadors de 
la salut procedents de països on aquest personal és molt 
més necessari. Per contra, a les polítiques de cooperació 
s’assenyala com a objectiu contribuir a la formació del 
personal de la salut.

En aquest sentit, a l’Assemblea Mundial de la Salut de 
maig de 2010 es va aprovar un Codi de bones pràctiques 
en matèria de contractació internacional de personal de 
la que estableix normes internacionals voluntàries per a 
la contractació de treballadors de la salut i promou un 
equilibri real d’interessos entre els empleats de la salut, 
els països font i els països de destinació de la migra-
ció. La seva aplicació depèn de la voluntat política que 
s’aconsegueixi a llarg termini.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Dedicar el 25% de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament 
en salut a enfortir els recursos humans, seguint les reco-
manacions de l’OMS en formació i retenció de recursos 
humans.

2) Donar suport coordinat al desenvolupament i a la im-
plementació de plans i estratègies nacionals als països en 
desenvolupament de personal sanitari, que siguin inte-
grals i robustes.

3) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Es-
tat per tal que s’oposi a qualsevol mesura del Banc Mun-
dial i del Fons Monetari Internacional que comporti una 
congelació de la contractació i/o dels salaris dels treba-
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lladors de la salut en països que s’enfronten a un dèficit 
de recursos humans, ja que això propiciaria la marxa cap 
a altres països.

4) Rebutjar les polítiques actives de reclutament de per-
sonal originari d’un dels 57 països més empobrits en el 
sector públic, i fer les recomanacions en aquest sentit al 
sector privat.

5) Implementar el Codi de Bones Pràctiques de l’OMS 
que, entre d’altres coses, sol·licita als països membres 
una quantificació dels recursos humans existents de 
l’àmbit de la salut, una planificació de quants més se’n 
necessiten i una estratègia de formació i de «fidelització» 
del personal ja format.

6) Impulsar un pla de coordinació entre els responsables 
de l’Agència Catalana de Cooperació i del Departament 
de Salut per tal de tenir en compte les necessitats dels 
països en vies de desenvolupament, donant assistència 
tècnica eficaç i adequada, suport a la retenció de per-
sonal sanitari i a la formació als països d’origen, trans-
ferència de tecnologia i de coneixement i promoció de 
mecanismes de migració circular.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la modificació 
legislativa per a l’equiparació fiscal de les 
persones acollides
Tram. 250-00693/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24589 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, Núria Ven-
tura Brusca, diputada 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 Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’acolliment familiar és la mesura administrativa que ator-
ga la guarda d’un menor a una família durant un temps. 
Aquesta família n’ha de tenir cura, alimentar-lo, educar-lo 
i procurar-li una formació integral, temporalment, mentre 
no pugui ser atès adequadament per la seva família.

Els acolliments poden ser: 

– de curta durada 

– de llarga durada 

– d’urgència 

– de caps de setmana i vacances 

A dia d’avui, aquestes famílies pateixen una evident dis-
criminació a efectes fiscals i en concret en cas de dona-
ció o successió per part del pare o mare d’acollida al seu 
fill/a acollit.

Pensem que cal donar suport a aquests menors que són o 
han estat tutelats per la Generalitat i que, un cop en aco-
llida familiar, un pare o una mare acollidor/a, vulgui dei-
xar-li un negoci, un immoble o altre patrimoni tingui un 
tractament impositiu igual al de qualsevol altre fill o filla.

A aquests efectes en la llei 18/2003 de suport a les fa-
mílies es consideren relacions paterno-filials de fet les 
relacions que s’estableixen entre una persona i els seus 
fills del seu cònjuge o de la seva parella estable. De for-
ma anàloga cal establir-ho en la relació amb els infants 
acollits.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a fer les modificacions le-
gislatives oportunes per tal d’equiparar a efectes fiscals a 
l’infant o persona que està o ha estat acollit.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Grana-
dos Galiano, Núria Ventura Brusca, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre la considera-
ció del Comitè d’Avaluació de Necessitats 
de Serveis Socials en els processos estra-
tègics del Sistema Català de Serveis Socials
Tram. 250-00694/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24590 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials 
(CANSS) és un òrgan tècnic de consulta que garanteix la 
base científica de l’actuació del Sistema català de serveis 
socials orientada a la millora contínua, la pràctica basa-
da en l’evidència i la generació de coneixement.

El CANSS ha d’intervenir en els processos estratègics 
del Sistema català de serveis socials i en les actuacions 
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en matèria de recerca i innovació tecnològica, amb ca-
ràcter consultiu i amb les següents funcions: 

– Proposar metodologia de detecció sistemàtica de ne-
cessitats i avaluació dels serveis socials.

– Emetre informes sobre el Pla de qualitat, el Pla estratè-
gic i la Cartera de serveis socials, si escau.

– Elaborar informes d’avaluació i impacte de l’acció del 
sistema.

– Participar en la construcció del Sistema d’informació 
social.

– Establir criteris en matèria de recerca i innovació tec-
nològica.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a tenir en compte al Comitè 
d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials (CANSS) 
en tots els processos estratègics del Sistema català de 
serveis socials.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb la Fundació Emma per a aconseguir el fi-
nançament necessari per a prestar els serveis
Tram. 250-00696/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24636 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada, Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració.

Exposició de motius

La Fundació Emma, situada al municipi de Sant Joan 
de les Abadesses, té com a finalitat principal promoure 
i gestionar, directament o indirecta, recursos i mesures 
destinats prioritàriament a les persones grans, tendents 
a garantir que se’ls cobriran les necessitats d’habitació, 
que rebran l’atenció adequada que necessitin, i vetllar 
per a la seva integració en la societat.

Actualment ofereix serveis de residència assistida, cen-
tre de dia i menjador social. L’edifici on es donen aquests 

serveis necessita reformes per tal de legalitzar l’activitat 
de residència geriàtrica.

El Grup Socialista coneix que la Fundació Emma, s’ha 
dirigit al Conseller de Benestar i Família, exposant-li els 
seus projectes i detallant-li les dificultats econòmiques 
que tenen per assolir els seus objectius i on els demana la 
col·laboració del Departament per trobar el finançament 
necessari per poder garantir els serveis que presta.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a estudiar el 
projecte de la Fundació Emma i a col·laborar amb aquest 
entitat per trobar el finançament necessari per poder ga-
rantir els servies que presten als veïns de Sant Joan de 
les Abadesses i de la resta de les comarques Gironines.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Ma-
ria Granados Galiano, Esteve Pujol i Badà, diputats del  
GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del servei d’urgències del CAP El Pla, a Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24664 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les retallades en l’atenció continuada que el Departa-
ment de Salut va aplicar el passat estiu estan consoli-
dant-se passat aquest. El Govern està aprofitant els tan-
caments que va dur a terme al juliol i agost, inicialment 
amb caràcter estacional, per consolidar el desmantella-
ment del model sanitari de proximitat que amb anys, es-
forços i complicitats s’ha construït en aquest país.

A Sant Feliu, l’anomenada reordenació de l’atenció pri-
mària i urgent va suposar la reducció en l’atenció de les 
urgències al centre d’atenció primària El Pla, que va pas-
sat d’atendre les 24 hores a fer-ho de 8 a 21 hores. El 
Ple de l’Ajuntament ja es va manifestar-se en contra, a 
l’aprovar una moció en què rebutjava aquest tancament i 
exigia que es deixés sense efecte.
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Ara, el Departament de Salut ha anunciat el tancament, 
a partir del 24 d’octubre, del servei nocturn d’urgències 
d’aquest centre des de mitja nit fins les 8 del matí, i per 
tant, una mesura que havia de ser temporal per «ajus-
tar-se temporalment a la reducció de visites que es pro-
dueix durant els mesos d’estiu», es consolida com una re-
ducció permanent en l’assistència sanitària de Sant Feliu 
i des municipis del voltant als quals aquest CAP prestava 
el servei d’urgències.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a deixar sense efecte el tancament de les urgènci-
es del centre d’atenció primària El Pla de Sant Feliu de 
Llobregat i garantir la continuïtat de l’atenció sanitària 
en el centre durant les 24 hores del dia els set dies de la 
setmana.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, Eva Maria Granados Galiano, diputats 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’acreditació 
pel Grup Ficosa del canvi de condicions que 
justifica l’incompliment dels acords subs-
crits amb els treballadors de les plantes de 
Rubí i de Viladecavalls
Tram. 250-00698/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24686 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El passat 26 de setembre la Direcció del Grup Ficosa va 
plantejar al Departament d’Empresa i Ocupació un nou 
conjunt de condicions per al manteniment de l’activitat 
de les plantes de producció de Rubí i Viladecavalls. En-
tre el conjunt de noves condicions que proposava la Di-
recció de Ficosa destaquen la no aplicació dels acords 
salarials, el trasllat sense compensacions dels treballa-
dors i treballadores de la planta de Rubí a la de Vilade-
cavalls i l’activació d’un ERO de suspensió de la plantilla 
de treballadors i treballadores de Viladecavalls (antiga 
Sony) a partir de l’any 2012.

Tal i com denuncien els sindicats, aquestes noves condi-
cions suposen un nou punt de partida en les negociacions 
per mantenir la producció a Catalunya i un greu incom-
pliment dels acords als que havien arribat treballadors i 
Direcció en els anys 2009 i 2010.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a exigir a la Direcció del Grup Ficosa que acrediti 
el canvi de condicions en les previsions de càrrega de 
treball, de número de comandes, de reducció de la pro-
ducció i de noves inversions, que justifiquen l’incompli-
ment dels acords subscrits amb els treballadores i treba-
lladores, i que garantien l’estabilitat de la plantilla a les 
plantes de Rubí i Viladecavalls.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC, Jaume Coll-
boni Cuadrado, Montserrat Capdevila Tatché, diputats 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua potable a l’Ar-
gentera per part de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 250-00699/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’aigua del pou principal de l’Argentera del que s’abas-
teix la població ha presentat històricament nivells elevats 
d’arsènic. En els darrers anys i des de la sequera de 2006 
fins el gener d’enguany l’ACA portava unes cisternes 
d’aigua per barrejar-la amb l’aigua del pou. Des del mes 
de gener l’ACA no aporta aquesta aigua i aquest fet i la 
manca de pluges dels darrers mesos han provocat que els 
nivells d’arsènic es situïn al voltant del 40 micrograms 
per litre quan el màxim permès per la llei és de 10 mi-
crograms per litre.

L’Organització Mundial de la Salut va establir la concen-
tració màxima d’arsènic en l’aigua de consum humà en 
10 micrograms per litre. No obstant això, el 2001 l’OMS 
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va declarar que s’hauria d’establir una concentració més 
baixa, atès què l’arsènic inorgànic –com el que es pot tro-
bar a l’aigua de l’Argentera– «indueix el càncer de pell, 
de pulmó, de bufeta urinària i, amb poca evidència, el de 
ronyó, fetge i pròstata (IARC, 2010)». «L’exposició cròni-
ca [a l’arsènic], a través de l’aigua de consum, pot causar 
lesions de la pell, ronyó, fetge, medul·la òssia i trastorns 
neurològics», segons l’Agència Catalana de Seguretat Ali-
mentària dependent del Departament de Salut.

Atès què l’alcalde de la població Lluís Maria Castellví 
coneixia la situació però no va avisar a la població fins 
què la notícia es va filtrar a la premsa local amb les con-
seqüències negatives per a la salut dels veïns, què aquest 
fet pugui comportar.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que l’Agència Catalana de l’Aigua reprengui les apor-
tacions de les cisternes d’aigua per solucionar aquest 
greu problema de subministrament d’aigua de boca, a 
curt termini.

2. A aportar en el proper exercici pressupostari el finan-
çament necessari per poder fer les obres d’abastament 
què garanteixin el subministrament d’aigua de boca po-
table a la població.

3. Garantir l’aportació d’aigua potable per part de l’ACA 
fins què no entri en funcionament el nou pou previst o 
l’obra què sigui necessària per solucionar el problema.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el pagament 
als lletrats d’ofici i sobre les mesures per a 
evitar l’ús abusiu de la justícia gratuïta
Tram. 250-00700/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 24768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjun-
ta, María José García Cuevas, diputada, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

El torn d’ofici com a servei públic prestat pels professio-
nals de l’advocacia a través dels seus col·legis professionals 
i finançat amb fons de les administracions públiques és 
una de les garanties de la gratuïtat de la justícia en el 
nostre país consagrada en la Constitució de 1978.

A Catalunya, en els darrers mesos, aquest servei públic 
ha tingut importants deficiències que s’han centrat no en 
la prestació dels serveis per part dels advocats i dels seus 
col·legis professionals, sinó en el pagament de la Genera-
litat als col·legis d’advocats de Catalunya per l’exercici de 
l’assistència lletrada gratuïta als ciutadans.

Els problemes de pagament i l’endarreriment dels ma-
teixos provenen de l’anterior Govern de la Generalitat. 
Des de l’any 2009 no s’incrementen els mòduls de pa-
gaments, ni tan sols l’IPC, el que representa una pèrdua 
pels advocats que presten l’assistència lletrada gratuïta, a 
més van deixar per pagar el 50% del mes de setembre i 
tot el quart trimestre de 2010.

La bestreta en concepte d’assistència i defensa lletrada 
dels mesos de novembre i desembre de 2010 s’han pagat 
en gener d’enguany. En els deu mesos que porten d’any 
només s’ha pagat fins juny, pel que l’actual Govern tam-
poc és puntual en el pagament, quan el conveni fixa que 
s’ha de pagar tots els mesos.

Juntament amb aquest problema, l’assistència i defensa 
lletrada gratuïta pateix una certa situació d’abús per part 
dels ciutadans. Algunes persones, gràcies a aquest dret 
constitucional, utilitzen l’administració justícia per qües-
tions que no s’haurien de resoldre per aquesta via.

Són constant les queixes dels professionals del torn d’ofi-
ci que posen de manifest l’abús d’aquest servei en temes 
principalment civils o de família. Coneixedors del dret 
a la justícia gratuïta la utilitzen indegudament generant 
un enorme volum de litigiositat majoritàriament injus-
tificada.

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. Efectuar els pagaments endarrerits en concepte de 
l’assistència i defensa lletrada gratuïta, i garantir en els 
propers mesos un pagament puntual segons fixa el con-
veni subscrit amb els col·legis d’advocats de Catalunya.

2. Adoptar les mesures adients amb la finalitat d’evitar 
l’ús abusiu del dret de la justícia gratuïta per part d’al-
guns ciutadans que litiguen injustificadament, fent pos-
sible la racionalització de la despesa i evitar així mateix 
endarreriments en el pagament del torn d’ofici.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta 
del GP del PPC; María José García Cuevas, José Anto-
nio Coto Roquet, diputats del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat ha comunicat 
a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que el Servei 
d’Urgències de l’Àrea Bàsica de Salut El Pla de Sant Fe-
liu de Llobregat funcionarà a partir del 24 d’octubre del 
8 del matí a 12 de la nit, de dilluns a divendres. D’aques-
ta manera se suprimeix el servei des de mitjanit fins a les 
8 h. del matí.

El canvi en l’horari de les urgències de l’ambulatori s’em-
marca dins de l’ordenació que ha iniciat el Departament 
de Salut en els serveis d’atenció urgent que ofereixen des 
dels centres d’atenció primària per tal d’adaptar l’oferta a 
les necessitats territorials. Es tracta, doncs, del 59è. am-
bulatori que tanca per la nit, fet que afegit a altres tanca-
ments parcials deixa sense atenció sanitària permanent 
a 98 dels 185 ambulatoris que prestaven aquest servei a 
Catalunya abans de les retallades aplicades pel Govern 
de CiU i el conseller de Salut, Boi Ruiz.

L’alcalde de Sant Feliu ha manifestat la seva disconfor-
mitat amb aquesta decisió ja que incompleix el compro-
mís del manteniment d’aquest servei a què es va arribar 
el mes de juliol amb el director del Servei Català de la 
Salut, després de la moció aprovada en el ple municipal 
del mes de juny.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir el 
Servei d’Urgències de l’Àrea Bàsica de Salut El Pla de 
Sant Feliu de Llobregat, de manera que continuï funcio-
nant també en horari de mitjanit a les 8 h. del matí.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu Diputada
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de desenvolupament turístic del 
Berguedà
Tram. 250-00702/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24807 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cu-
adrado, diputat, Judit Carreras Tort, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció.

Exposició de motius

El Berguedà té recursos turístics tant importants com el 
Parc Natural del Cadí Moixeró amb el massís del Pe-
draforca, el Museu de les Mines de Cercs, els Jardins 
Artigues i el trenet de La Pobla de Lillet, les Colònies 
Industrials o la Via Verda del Carrilet al Baix Berguedà 
o el Santuari de Queralt.

Els governs catalanistes i d’esquerres han confiat en les 
potencialitats turístiques del Berguedà. S’ha portat a ter-
me un Pla de Dinamització Turística, s’han atorgat ajuts 
al sector privat i al sector públic a través del Pla de Des-
envolupament Turístic, s’ha executat el Centre d’Acollida 
Turística a Berga, s’ha impulsat el reconeixement de La 
Patum com a patrimoni de la humanitat, s’ha reconegut 
el valor patrimonial de festes tradicionals com la Fia-faia 
de Sant Julià de Cerdanyola i Bagà, s’ha reconegut i im-
pulsat el valor de les colònies industrials del Llobregat, 
s’han invertit recursos econòmics en el Tren del Ciment 
a La Pobla de Lillet i en l’ampliació del domini esquiable 
de La Molina cap a Coll de Pal.

Ara bé, encara queda molta feina per fer, cal continuar 
treballant de valent en la millora d’aquest territori. Té 
oportunitats com el domini esquiable de Coll de Pal·la 
Molina, un ambiciós espai museogràfic per La Patum, 
el desenvolupament de la Via Verda de Pedret o els usos 
turístics del Santuari de Queralt, per citar només alguns 
exemples.

Aquest darrer és el tercer santuari més visitat de Cata-
lunya després de Montserrat i el de Núria. Actualment, 
l’edifici de l’hostatgeria, així com, d’altres instal·lacions 
i subministres supletoris al santuari, es troben en unes 
condicions pèssimes, essent necessàries i urgents certes 
mesures. Queralt, a banda del fet religiós, pot esdeve-
nir un projecte tractor per impulsar el turisme de natura, 
cultural, gastronòmic i esportiu a la comarca.

Els agents públics i privats del Berguedà també fa temps 
que demanen que s’impulsi l’execució i dinamització 
d’alguns dels recursos turístics citats anteriorment.

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

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a redactar 
un Pla de Desenvolupament Turístic del Berguedà, dins 
del qual s’impulsaran especialment els projectes de Coll 
de Pal, el Santuari de Queralt i el seu entorn i la Via 
Verda del Carrilet.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Jaume Coll-
boni Cuadrado, Judit Carreras Tort, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a afavorir la construcció de la variant 
d’Olot entre les carreteres C-152 i N-260
Tram. 250-00703/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24808 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Esteve Pujol i Badà, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, 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 de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 14 de setembre de 2011 la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat d’aquesta cambra va debatre i aprovar una 
proposta de resolució, presentada pel Grup Parlamentari 
d’ERC, «sobre la represa de les obres de construcció de 
la variant d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260».

A la vista de les diferents intervencions que es van 
produir, i considerant la voluntat d’impulsar l’execució 
d’aquesta obra imprescindible per la ciutat d’Olot, cre-
iem que és molt important puntualitzar aquells aspectes 
bàsics que puguin afavorir l’execució de la variant en 
el termini més breu possible i amb el major respecte al 
terrtori i al paisatge.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a: 

Primer

Activar els procediments que correspongui per tal 
d’aprovar amb la màxima urgència la corresponent 
Declaració d’Impacte Ambiental del projecte «Millora 
general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: Les 
Preses-Olot».

Que l’esmentada declaració incorpori la proposta de 
l’Ajuntament d’Olot i del Parc Natural en el sentit de no 

travessar el riu Riudaura, mentre el Ministeri de Foment 
no hagi concretat la continuïtat de l’Eix Pirinenc, i que 
garanteixi la continuïtat viaria a través del nou accés 
oest i de la vialitat urbana proposada.

Segon

Que, una vegada aprovada la Declaració d’Impacte Am-
biental es procedeixi a l’aprovació del corresponent pro-
jecte constructiu ja encarregat.

Tercer

Que, a la vista de les previsions del Pla Econòmic Finan-
cer (PEF) de Gisa 2010-2015, tenint en compte el dife-
rent estat de definició i tramitació de les variants d’Olot i 
Les Preses, vistes la necessitat urgent de la ciutat d’Olot 
de disposar de la seva variant i considerant l’actual situ-
ació econòmica, es modifiquin les assignacions previstes 
en el sentit d’ajuntar els recursos previstos per les dues 
variants cobrint el 100% del cost previst per a la variant 
d’Olot, de manera que amb la màxima prioritat possible 
es pugui licitar les obres de la variant d’Olot, per conti-
nuar posteriorment per la de Les Preses.

Quart

Que amb la major brevetat, adopti una resolució en re-
lació a la traça de la variant de Les Preses-Vall de Bas 
i efectuï els passos imprescindibles i de tramitació per 
poder després, fer l’encàrrec del projecte constructiu.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Esteve Pu-
jol i Badà, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
les baixes i l’ampliació temporal de la planti-
lla del Registre Civil de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00704/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24837 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Gali-
ano, diputada, Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

A Cornellà, les parelles que volen contraure matrimoni 
s’han vist impedides a fer-ho per manca de personal al 
Registre Civil d’aquesta ciutat.

Els tràmits dels expedients matrimonials es demoren 
fins a 5 mesos de retard.



7 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 177

3.10.65. TRAMITACIONS EN CURS 50

El diari El Periódico, en la seva edició d’1 d’octubre de 
2011 donava la notícia del col·lapse, en el mencionat re-
gistre civil i de la situació d’incertesa en que es troben 
les parelles d’aquesta localitat, que desitgen contraure 
matrimoni.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Cobrir immediatament les baixes de personal que es 
produeixen en el Registre Civil de Cornellà.

2. Ampliar temporalment amb reforços de plantilla, fins 
resoldre el col·lapse existent en el Registre de Cornellà.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

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 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25320, 
25401).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.11.2011 al 08.11.2011).

Finiment del termini: 09.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.11.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei d’enjudiciament crimi-
nal
Tram. 270-00010/09

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25321, 
25401).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.11.2011 al 08.11.2011).

Finiment del termini: 09.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.11.2011.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el capteniment del Departament 
de Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 302-00071/09

Esmenes presentades
Reg. 24926, 25232, 25264, 25268 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 24926)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galia-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el capteniment 
del Departament de Benestar Social i Família amb rela-
ció a la renda mínima d’inserció (tram. 302-00071/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 1

«[...] per tal d’informar, fer-ne una valoració, formular 
observacions, propostes i projectes de modificació de la 
normativa que regula la RMI, així com del canvi en el 
model [...]»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt 3

«[...] els ens locals, les entitats socials, els agents econò-
mics i socials, els col·legis professionals i els treballadors 
i treballadores socials [...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició a l’inici del punt 4

4. «A millorar la coordinació i l’establiment de canals de 
informació i comunicació permanent entre el Govern de 
la Generalitat i les administracions locals, com a única 
alternativa per garantir un aplicatiu de la reforma de la 
RMI eficaç i eficient tot evitant la generació de situacions 
de caos i alarma social. A millorar els mecanismes [...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 5 bis

«5 bis) A establir acords amb els governs locals que defi-
neixen mesures compensatòries als recursos destinats des 
dels ajuntaments alhora de donar resposta a les situaci-
ons d’emergència social, produïdes als municipis, com a 
conseqüència de les irregularitats i deficiències dels úl-
tims canvis de model de cobrament i control dels PIRMIS 
així com de la dilació en el pagament de les sol·licituds 
aprovades i pendents d’aprovació.»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25232)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el capteniment del Departament de 
Benestar Social i Família amb relació a la renda mínima 
d’inserció (tram. 302-00071/09).

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

Del punt 1

1. En la reunió convocada pel 15 de novembre del 2011 
del Comitè de Seguiment de la renda mínim d’inserció 
i d’acord amb allò que estableix l’article 8.7 de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, s’informarà del canvi en el mo-
del de pagament aplicat durant el mes d’agost, del Decret 
384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de l’esmenta-
da llei i, en conjunt, de les previsions del Govern sobre 
aquesta matèria.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió 
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

3. A seguir impulsant actuacions, conjuntament amb els 
ens locals i els treballadors i treballadores socials, una 
campanya per «lluitar contra l’estigmatització dels col-
lectius desfavorits atesos pels serveis socials», d’acord 
amb allò que estableix l’article 4rt, punt k, de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials; i, més con-
cretament, dels perceptors i les perceptores de la renda 
mínima d’inserció.

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

Del punt 4

4. A seguir millorant, tal i com ja s’està fent, els meca-
nismes de comunicació amb els/les treballadors/res so-
cials, els ens locals i els/les usua ris/usuà ries, establint 
un protocol d’informació àgil, sense missatges ambigus 
i de forma escrita, per tal que cap modificació legal o de 
gestió generi situacions d’incertesa entre la ciutadania. 
En el cas concret de la Renda Mínima d’Inserció, s’esta-
blirà un mecanisme d’actualització periòdica de la base 
de dades que no es basi en modificacions del sistema de 
pagament que puguin causar perjudicis als perceptors i 
perceptores.

4 Esmena núm. 4
De supressió 
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. Dur a terme, de forma immediata, el pagament dels 
endarreriments de les sol·licituds aprovades i de les pen-
dents de revisió i garantir el dret subjectiu reconegut per 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció. En el termini màxim de trenta dies, el Govern do-
narà resposta a tots els expedients de sol·licitud de reco-
neixement del dret a percebre la renda mínima d’inserció 
presentats pels ens locals en els darrers sis mesos.
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5 Esmena núm. 5
De supressió 
GP de Convergència i Unió 

Del punt 7

7. A presentar, a través de la Comissió de Seguiment de 
la Renda Mínima i de la Comissió de Treball del Parla-
ment de Catalunya, un informe trimestral en el que es 
detallin les dades sobre els perfils sociofamiliars dels i 
les sol·licitants i els perceptors de la renda mínima d’in-
serció, desglossant els motius dels casos no admesos; tot 
plegat, amb desagregació mensual i comarcal.

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

8. Continuar reclamant al Govern de l’Estat Espanyol la 
transferència dels ajuts per aturats sense subsidi (renda 
activa d’inserció i el programa temporal per atur i in-
serció) per tal de dur a terme una gestió integral de les 
polítiques d’inclusió social i inserció laboral i evitar les 
situacions de burocratització que afecten els ciutadans i 
ciutadanes.

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 9

9. «Tal i com té previst el Govern, a partir de les conclu-
sions del Grup de Treball de lluita contra la pobresa i per 
la inclusió social, impulsarà mesures urgents per a l’any 
2012. »

8 Esmena núm. 8
De modificació i addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 10

10.«Tal i com ja s’ha iniciat aquest any 2011, es seguirà 
impulsant la revisió i millora dels Plans Locals d’Inclu-
sió Social per tal que esdevinguin instruments efectius 
que permetin la coordinació de les estratègies i els re-
cursos existents en els diferents territoris. Aquest impuls 
es concretarà en l’anàlisi i avaluació de programa i en 
la incorporació d’elements de millora que garanteixin la 
transversalitat en l’abordatge del fenomen de la pobresa 
i l’exclusió social, tot identificant polítiques d’intervenció 
social en zones d’actuació preferent.»

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 25264)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentaria de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el capte-
niment del Departament de Benestar Social i Família 
amb relació a la renda mínima d’inserció (tram. 302-
00071/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al final del punt 7 afegir-hi: 

«El Parlament, amb les dades rebudes i valorades, ins-
tarà al Govern a introduir mecanismes correctors per tal 
que als territoris amb més demandes i necessitats es doni 
una atenció especial, amb més dotació de professionals, 
més recursos per a la inserció laboral i/o en noves estra-
tègies d’intervenció.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 10, que quedaria: 

«Impulsar els Plans Locals d’Inclusió Social com a ins-
truments que permeten la coordinació de les estratègies i 
els recursos en l’àmbit més proper a la ciutadania amb la 
introducció, quan s’escaigui, dels mecanismes correctors 
i el disseny de nous plans amb la participació dels agents 
i professionals locals. Cal, per altra banda, repensar 
quins plans locals poden sumar sinergies i evitar desdo-
blaments en favor de la sostenibilitat, eficàcia i transpa-
rència de la gestió.»

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25268)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el capteniment del Departament de Benestar 
Social i Família amb relació a la renda mínima d’inser-
ció (tram. 302-00071/09).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1. A convocar, de forma immediata i d’acord amb allò 
que estableix l’article 8.7 de la Llei 10/1997, de 3 de juli-
ol, de la renda mínima d’inserció, una reunió del Comitè 
de Seguiment per tal d’informar del canvi en el model 
de pagament aplicat durant el mes d’agost, del Decret 
384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de l’esmenta-
da llei i, en conjunt, de les previsions del Govern sobre 
aquesta matèria.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. A presentar, el més aviat possible, un informe en el 
que es detalli el cost econòmic que ha representat el can-
vi en el model de pagament (el qual inclourà les despeses 
del correu certificat, la contractació d’empreses de treball 
temporal o altres costos directes i indirectes); així com 
un altre en el que s’explicitin, estadísticament, els casos 
de frau detectat (en base al marc legal anterior al Decret 
384/2011, de 30 d’agost), desglossant els diferents supò-
sits i el cost global dels mateixos.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Dur a terme, el més aviat possible, el pagament dels 
endarreriments de les sol·licituds aprovades i de les pen-
dents de revisió i garantir el dret subjectiu reconegut per 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció. En el termini màxim de trenta dies, el Govern do-
narà resposta a tots els expedients de sol·licitud de reco-
neixement del dret a percebre la renda mínima d’inserció 
presentats pels ens locals en els darrers sis mesos.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6. L’aplicació del Decret 384/2011, de 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol de la ren-
da mínima d’inserció ha de adaptar-se a la realitat actual 
i cal retornar-li el seu caràcter de renda d’inserció social. 
El Decret ha d’adequar-se a les necessitats de la lluita 
contra l’exclusió social i la garantia del dret subjectiu, tot 
abordant de forma especial les unitats familiars nombro-
sos, les dificultats derivades de problemes laborals i les 
persones amb situacions de cronificació.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 9

«9. A convocar, el més aviat possible, una reunió del 
Grup de Treball [...].»

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures que preveu incorpo-
rar als pressupostos del 2012 per a fomentar 
la recuperació econòmica
Tram. 302-00072/09

Esmenes presentades
Reg. 24927, 25233 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 24927)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les esmenes següents a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
que preveu incorporar als pressupostos del 2012 per a fo-
mentar la recuperació econòmica (tram. 302-00072/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

1. Convocar urgentment, la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals per tal de reclamar al Govern de l’Estat 
que informi dels ingressos previstos que rebrà Catalunya 
a l’any 2012.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

4. Incrementar en un 20% els recursos destinats pel De-
partament d’Empresa i Ocupació en formació per a pro-
fessionals autònoms.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

6. A partir de l’Acord Estratègic per a la Competitivitat, i 
en el marc del diàleg i la concertació amb sindicats, pa-
tronals i món local, presentar, en el termini de sis mesos, 
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un pla estratègic que permeti recuperar el creixement 
econòmic en les comarques que han patit creixements 
negatius en el període bianual referent als anys 2009 i 
2010.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25233)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les mesures que preveu incorporar als 
pressupostos del 2012 per a fomentar la recuperació eco-
nòmica (tram. 302-00072/09).

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

Del punt 1 

1) A demanar al Govern de l’Estat la confirmació o revi-
sió de les dades macroeconòmiques i aquelles relatives a 
la previsió d’ingressos de la Generalitat, perquè puguin 
ser adientment reflectides en l’elaboració dels pressupos-
tos de la Generalitat per al 2012.

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

Del punt 2

2) A aprovar els projectes de llei de Pressupostos per al 
2012, i de Mesures Fiscals i Financeres que l’acompa-
nya, el més aviat possible, i presentar-los per a la seva 
tramitació al Parlament dins de l’actual període de sessi-
ons i, en tot cas, dins d’aquest any 2011.

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

Al punt 3

3. A demanar al Govern de l’Estat perquè, d’acord amb 
el Govern de la Generalitat es prevegi la incorporació de 
mesures i incentius fiscals, per a inversions i promoció de 
la recerca, desenvolupament i implementació (R+D+I), 
en tots els àmbits, i amb referència especial als que po-
tenciïn les TIC, biotecnologia, biomedicina, nanotecno-
logia i logística, amb l’objectiu de diversificar els patrons 
de creixement de l’economia catalana.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 5 i de l’apartat c) del punt 6 en un únic punt 5

5. «En el marc de continuïtat de la política d’avals i mi-
crocrèdits per a PIMES, microempreses, autònoms i jo-
ves emprenedors, contemplar especialment aquelles ini-
ciatives que comportin un idea de negoci en comarques 
amb creixements negatius o menors a la mitjans en els 
darrers anys, o que hagin incrementat plantilla durant el 
2011 i decideixin incrementar-la en l’any 2012.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Convergència i Unió

De l’encapçalament i l’apartat a) del punt 6 en un únic 
punt 6

6. «Presentar, en el primer semestre del 2012, les di-
rectrius estratègiques territorials de desenvolupament 
empresarial i d’ocupació, comptant sempre amb la par-
ticipació del món local, que permetin recuperar el crei-
xement econòmic en les comarques que han patit crei-
xements negatius en el període bianual referent als anys 
2009 i 2010.»

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a afavorir l’èxit 
educatiu dels alumnes d’educació infantil i 
primària
Tram. 302-00074/09

Esmenes presentades
Reg. 24928, 25013, 25238, 25267 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 24928)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària (tram. 302-00074/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

1. Impulsar el suport escolar personalitzat, d’acord amb 
el que preveu la legislació educativa, per afavorir l’ade-
quat procés d’aprenentatge a tot l’alumnat.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

2. Mantenir l’ampliació horària generalitzada a les etapes 
d’educació infantil i primària als centres situats en contex-
tos socialment desafavorits per reduir l’impacte dels desa-
vantatges socials que poden afectar els processos d’apre-
nentatge i desenvolupament personal.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 25013)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afavorir 
l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil i primà-
ria (tram. 302-00074/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 4 de la moció: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar 
a un consell de persones expertes en pedagogia i avalu-
ació amb el suport del Consell Superior d’Avaluació i de 
la Inspecció Educativa l’avaluació aprofundida de l’im-
pacte de la substitució de la sisena hora generalitzada 
per l’anomenat suport escolar personalitzat en el nivell 
d’aprenentatge i de resultats de l’alumnat respecte dels 
cursos anteriors amb ampliació horària durant el curs 
vigent i fins al 2013-2014.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25238)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a afavorir l’èxit educatiu 
dels alumnes d’educació infantil i primària (tram. 302-
00074/09).

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

Del punt 3

«[...] reforç dels aprenentatges i d’enriquiment curricu-
lar.»

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

Del punt 4

«4. Encarregar a la inspecció educativa l’avaluació de 
l’im pacte inicial d’aquesta mesura. Aquest estudi es pre-
sentarà al Parlament a l’inici del curs 2012-2013.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 5

«5. Informar a tots els equips directius dels centres pú-
blics de Catalunya d’educació infantil i primària del 
contingut, de la gestió i l’organització del suport escolar 
personalitzat.»

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
25267)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària (tram. 302-00074/09).
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1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

«1. Substituir l’ampliació horària generalitzada fins el curs 
2010-2011 a les etapes d’educació infantil i primària pel 
suport escolar personalitzat per afavorir l’adequat procés 
d’aprenentatge a tots els alumnes, excepte en els centres 
en què es manté l’esmentada ampliació horària.

1. Garantir la sisena hora a Primària a tots els centres 
públics.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

2. Mantenir l’ampliació horària generalitzada a les etapes 
d’educació infantil i primària als centres situats en contex-
tos socialment desafavorits per reduir l’impacte dels desa-
vantatges socials que poden afectar els processos d’apre-
nentatge i desenvolupament personal.

2. Garantir la sisena hora a Primària a tots centres 
privats-concertats a través de la fórmula del contracte-
programa, tal i com quedat recollit en la Llei 12/2009 
de 10 de juliol i s’ha vingut realitzant els darrers cursos.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3. Impulsar l’atenció als ritmes individuals d’aprenentat-
ge a les etapes obligatòries, d’acord amb el que estableix 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, mitjançant 
protocol de detecció, avaluació i reforç dels aprenentatges.

3. Impulsar i dotar els programes d’innovació educativa, 
suport i entorn escolar (Aules d’acollida, Plans d’Entorn, 
Beques escolars [...]) que garanteixin l’acompanyament i 
suport als alumnes amb necessitats educatives especials 
o específiques.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

4. Encarregar a la inspecció educativa l’avaluació de l’im-
pacte inicial d’aquesta mesura.»

4. Encarregar a la inspecció educativa l’avaluació de la 
sisena hora a primària als centres sostinguts amb fons 
públics. Per avaluar-ne continguts, aplicació, professi-
onals que l’imparteixen i impacte, especialment en els 
centres que fa l’han aplicada ininterrompudament els 
darrers 25 anys.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

5. Prendre les mesures normatives i administratives opor-
tunes per tal d’afavorir la no concentració d’alumnes 
amb necessitats especials i específiques a les aules i als 
centres, garantint així el progrés acadèmic dels alumnes 
i especialment dels que parteixen amb més desavantatges 
socials i econòmiques, tal i com les conclusions d’infor-
mes com el PISA aconsellen.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les darreres decisions del Depar-
tament d’Ensenyament
Tram. 302-00075/09

Esmenes presentades
Reg. 24990, 25012, 25234 / Admissió a 
tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 24990)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president-representant del Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les darreres decisions del Departa-
ment d’Ensenyament (tram. 302-00075/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Ciutadans

«1. Complir les mocions aprovades al Parlament de Ca-
talunya i les sentències judicials dictades pel Tribunal 
Constitucional i Tribunal Suprem en matèria de política 
educativa».

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
President-representant del SP C’s



7 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 177

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 57

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 25012)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions del 
Departament d’Ensenyament (tram. 302-00075/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 1 de la moció

Complir la Moció 30/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració 
d’un pla contra el fracàs escolar.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 25234)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les esmenes següents a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres decisions del Departament d’Ensenyament 
(tram. 302-00075/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió 
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Intensificar el diàleg amb les forces polítiques amb 
representació parlamentaria, en el marc de la LEC, per 
propiciar espais d’entesa col·lectiva, en el desplegament 
de les principals mesures en política educativa.»

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de seguretat del De-
partament d’Interior
Tram. 302-00076/09

Esmenes presentades
Reg. 24792, 24805, 24824, 25235, 25266 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011, 03.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 24792)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política de seguretat del Departament d’Interior (tram. 
302-00076/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el punt 1.

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

D’un nou punt 6

«Planificar i establir un calendari per a completar els 
equipaments policials dels Mossos d’Esquadra en els 
seus tres nivells, en el període de tres mesos i donant 
compte a la Comissió d’Interior del Parlament. La plani-
ficació i periodificació ha d’incloure, entre altres aspec-
tes, els següents: 

a) Com a primer nivell la concreció de noves àrees bàsi-
ques policials (ABP) desdoblant ABP existents.

b) Com a segon nivell la definició de les noves comissa-
ries de districtes, entre altres, la del Camp de Tarragona 
(Torredembarra), Baix Camp-Terres de l’Ebre (entorn de 
l’Ametlla de Mar), la de la Selva-Baix Montseny-zona de 
les Guilleries, etc.

c) Com a tercer nivell la dotació d’equipaments de suport, 
entre altres, en Aitona, Calaf, etc.»

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Fascicle segon
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
24805)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat del 
Departament d’Interior (tram. 302-00076/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Crear un Pla específic de Seguretat contra la Violèn-
cia masclista, sense barrejar aquesta qüestió amb d’al-
tres actuacions també prioritàries com la lluita contra la 
violència contra gent gran i menors, tal com es desprèn 
del que disposa la Llei 5 /2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista i tal com 
va demanar el dia 20 d’octubre a Barcelona, la relatora 
especial de l’ONU sobre la violència contra les dones, 
Rashida Manjoo.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Obrir un expedient informatiu sobre l’actuació del De-
partament d’Interior el dia 6 d’octubre a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona, per depurar possibles responsabi-
litats, tal com va demanar la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el seu acord de data 
10 d’octubre.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Obrir una roda de contactes amb tots els grups parla-
mentaris per tal d’intentar arribar a un acord el més am-
pli possible sobre l’actuació del Departament d’Interior 
en moments com els actuals, d’una greu crisi econòmica, 
que comporten mobilitzacions i conflictes socials, que 
han de ser tractats de forma radicalment diferent a com 
ho ha fet fins ara el Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 24824)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política de seguretat del Departament 
d’Interior (tram. 302-00076/09).

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

Al punt 1

«[...] Per aquestes consideracions, el Parlament de Cata-
lunya insta al Govern a: 

1. Tractar les polítiques de seguretat amb rigor, eficièn-
cia i discreció, defugint de les pràctiques dels darrers 
mesos més encaminades a la cerca del titular que a la re-
solució dels problemes, evitant pronunciaments públics 
despectius envers el dret de manifestació.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 3

«3. Prioritzar la dotació i formació dels serveis centrals 
d’investigació, informació i programació tècnica per 
dotar el Cos de Mossos d’Esquadra dels coneixements 
i la metodologia científica necessària per fer front a les 
noves tipologies delictives de la societat actual, sens per-
judici de la dotació d’agents amb funcions de seguretat 
preventiva.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«6. Donar a conèixer al Parlament la dotació real actu-
al de totes les comissaries i àrees bàsiques policials, la 
dotació que considera idònia i els plans i previsions per 
assolir-la.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«7. Desautoritzar qualsevol declaració pública de qual-
sevol alt càrrec de la Generalitat que vinculi orígens o 
nacionalitats amb la comissió de delictes.»
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5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«8. Promoure el respecte envers la democràcia i les or-
ganitzacions polítiques democràtiques dins els cossos 
policials, i en conseqüència, no utilitzar la imatge cor-
porativa d’organitzacions democràtiques en els exercicis 
de manteniment de l’ordre públic de la Brigada Mòbil del 
Cos de Mossos d’Esquadra.»

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«9. Iniciar converses amb tots els agents socials implicats 
i tots els grups parlamentaris de la cambra a l’entorn del 
sistema de policia i el de seguretat civil de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«10. Donar compliment a les resolucions aprovades pel 
Parlament de Catalunya en matèria d’Interior.»

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25235)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de seguretat del Departament 
d’Interior (tram. 302-00076/09).

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

Al punt 1

«1. Tractar les polítiques de seguretat amb rigor, efici-
ència i discreció, defugint de les pràctiques dels darrers 
mesos més encaminades a la cerca del titular que a la re-
solució dels problemes.»

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

Del punt 4

«4. Crear la Divisió del transport per tal d’articular les 
respostes policials a tots els operadors de transport pú-
blic de Catalunya.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. Prioritzar la inversió en infraestructures i equipaments 
de seguretat pendents (Salt, Sant Martí, Sant Gervasi, la 
Jonquera, [...]), en les que hi ha un total acord sobre la 
seva necessitat, segons les disponibilitats pressupostari-
es i els diferents sistemes de finançament a llarg termini 
d’inversions en obres»

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 25266)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la políti-
ca de seguretat del Departament d’Interior (tram. 302-
00076/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Esmena 1, d’addició d’un nou punt

Completar la uniformitat dels agents de la Policia de la 
Generalitat-Cos de Mossos d’Esquadra amb càrrec ínte-
gre al pressupost del Departament d’Interior, tot prove-
int-los, en aquells casos en que per la seva tasca siguin 
necessàries, d’armilles interiors individuals de protec-
ción balística i antitall i de guants antitall i antipunxada; 
cal tenir ben protegits els nostres agents i no posar en 
perill la seva salut ni les seves vides.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Esmena 2, d’addició d’un nou punt

Modificar la uniformitat dels agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra destinats a la Regió Policial del Pirineu 
Occidental, ABP Ripollès, ABP Berguedà i ABP Solso-
nès, dotant-los d’uns equipament dignes (botes d’hivern, 
guants d’hivern, samarreta interior tèrmica, pantaló 
d’hivern, jaqueta anorac, jersei de folre polar, jaqueta de 
folre polar, Mitjons tèrmics, Gorra tèrmica, Coll tèrmic).

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat de l’aire a l’àrea metro-
politana de Barcelona
Tram. 302-00077/09

Esmenes presentades
Reg. 24929, 24991, 25236, 25237, 25265 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 24929)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat 
de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona (tram. 302-
00077/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3, nou text

3. Incorporar una memòria econòmica que concreti les 
actuacions previstes en el Pla, i en la que quedi clara-
ment emmarcada les obligacions que haurà d’assumir el 
Govern de la Generalitat.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 7, nou text

7. Regular de manera eficient i lògica la velocitat variable 
a les vies d’accés a l’entorn de l’àrea metropolitana de 

Barcelona en funció de la congestió del tràfic i de factors 
ambientals.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 13

13) Com a contribució a la millora de la qualitat de l’aire 
i com una mesura incentivadora, el Govern haurà d’in-
corporar un pla de renovació pels propers 4 anys, de la 
flota de vehicles de tots els departaments de la Generali-
tat de Catalunya que siguin 100% elèctrics o híbrids, a 
excepció dels vehicles prioritaris (vehicles de seguretat, 
emergències i sanitaris).

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 14

14. Ha concretar les obligacions que cada nivell d’admi-
nistració haurà d’assumir, així com també les empreses i 
els ciutadans, i les mesures coercitives si s’escau.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
 

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 24991)

A la Mesa del Parlament

Carmen de Rivera Pla, representant adjunta del Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la qualitat de l’aire a l’àrea metro-
politana de Barcelona (tram. 302-00077/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Ciutadans

«4) Aplicar deduccions fiscals verdes sobre el transport 
privat i les activitats emissores de NOx i PM10».

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Carmen de Rivera Pla
Representant adjunta del SP C’s
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 25236)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana 
de Barcelona (tram. 302-00077/09)

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

Del punt 1

«1. El PQA preveurà convenis de col·laboració voluntaris 
per als municipis de menys de 100.000 habitants mitjan-
çant l’acord «Municipis per un aire més net» i 3 mesures 
d’obligat compliment per a aquells municipis que d’acord 
amb el Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a 
la millora de la qualitat de l’aire i la Llei 22/1983, de 2 
de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, es-
tan obligats a redactar i executar els seus propis plans 
d’actuació. Els municipis que subscriguin els convenis 
quedaran inclosos en la xarxa de municipis per un aire 
més net.»

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

Del punt 2 

«2. El PQA preveurà mesures incentivadores per als ve-
hicles més nets i de penalització per als vehicles més con-
taminants. Els vehicles més contaminants seran aquells 
que obtinguin el distintiu vermell de l’etiquetatge estatal 
així com aquells que emetin per sobre dels nivells legis-
lats.»

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

Punt 3

«3. El PQA haurà de ser un pla realista i entenedor, que 
aposti per l’incentiu envers la prohibició i amb mesures 
pressupostades dins l’àmbit del pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya pel que fa a les mesures a desenvo-
lupar.»

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Aplicar fiscalitat verda, dins de les competències de 
la Generalitat de Catalunya, sobre el transport privat i 
les activitats emissores de NOx i PM10.»

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. Instar el Govern de l’Estat a incorporar criteris de 
control dels NOx i PM10 en les ITV.»

6 Esmena núm. 6
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

7. «Per tal de gestionar els períodes de congestió de tràn-
sit s’implantarà progressivament i d’acord amb el pres-
supost disponible la velocitat variable als accessos de la 
ciutat. Per a episodis de contaminació ambiental el Go-
vern de la GC aplicarà mesures de limitació de la veloci-
tat màxima així com recomanarà al ciutadà de no fer un 
ús innecessari del vehicle privat.»

7 Esmena núm. 7
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 8 

8. «Impulsar el diàleg i l’acord amb la comunitat científi-
ca i les persones expertes en de salut pública, en física de 
l’atmosfera, en mobilitat i en seguretat viària per adoptar 
i desenvolupar les mesures més adients per garantir la 
reducció de la contaminació, la millora de la mobilitat i 
de la seguretat viària.»

8 Esmena núm. 8
De supressió 
GP de Convergència i Unió

Al punt 10

10. Donar suport a la reducció d’emissions de partícules 
i NOx en les indústries amb capacitat per generar im-
pactes sobre les zones més sensibles, amb acords espe-
cífics, intercanvi d’experiències i dotació pressupostària 
concreta.»

9 Esmena núm. 9
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

11. «Dins el programa d’estalvi i eficiència energètica, 
en el sector transport de la Generalitat de Catalunya, 
es promouran línies d’ajut econòmic per tal que les em-
preses i els municipis redactin els plans de desplaçament 
d’empresa i els plans de mobilitat urbana sostenible.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació 
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

12. «El Pla de Qualitat de l’Aire afavorirà la implanta-
ció dels Plans de Desplaçament d’Empresa mitjançant la 
seva promoció amb una línia d’ajuts econòmics emmar-
cada en el programa d’estalvi i eficiència energètica en el 
sector transport de la Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25237)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de 
Barcelona (tram. 302-00077/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Supressió del punt 1.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Supressió del punt 2.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Supressió del punt 3.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Supressió del punt 4.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Instar el Govern de l’Estat a modificar els criteris [...]

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Supressió del punt 7.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punt 8

Impulsar el diàleg i l’acord amb la comunitat científica 
[...]

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punt 9

[...] de la RMB i la forma com la conducta personal pot 
contribuir-hi positivament.

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punt 10

[...] intercanvi d’experiències i dotació pressupostària 
concreta.

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 11

Demanar als Ajuntaments dels municipis inclosos a les 
zones d’especial protecció el desenvolupament de plans 
de mobilitat urbana.

11 Esmena núm. 11
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Supressió del punt 12.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 25265)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat 
de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona (tram. 302-
00077/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 5 (posterior a l’actual 4)

5) Estudiar fórmules de reducció dels índexs de contami-
nació causada per les partícules en suspensió despreses 
dels asfalts actualment emprats a Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 10) 

Fer incloure diàriament en els mitjans de comunicació 
de la CCRTV informació sobre el grau de contaminació 
i els índexs de diòxid de carbó, i d’altres contaminants, 
presents a l’atmosfera com a element sensibilitzador.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya da-
vant l’anunci del cessament definitiu de l’ac-
tivitat armada d’ETA
Tram. 401-00019/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 19, 03.11.2011, DSPC-P 34

El Parlament de Catalunya, davant el comunicat d’ETA 
en què anuncia el cessament definitiu de la seva activitat 
armada: 

a) Manifesta la satisfacció per la decisió d’ETA d’aban-
donar les armes, que obre un procés de normalització 
política liderat per les institucions democràtiques que ha 
de permetre eliminar definitivament la xacra del terro-
risme.

b) Expressa la solidaritat amb totes les víctimes i llurs 
familiars, i també la necessitat que en aquesta nova etapa 
hi hagi un espai privilegiat per a la reparació moral del 
patiment sofert.

c) Reitera el rebuig de l’ús de la violència i del terror i 
reafirma els valors del diàleg, de la justícia, de la pau 
i de l’acció política com a fonaments de la convivència 
democràtica i de la llibertat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 63/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
28/2010, referent a la contractació del De-
partament d’Acció Social i Ciutadania, cor-
responent al 2007
Tram. 290-00055/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23582 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. de resolució: 290-00055/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 63/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 28/2010, refe-
rent a la contractació del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, corresponent al 2007.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 63/IX (núm. tram. 290-
00055/09), us informo del següent: 

El Departament disposa d’un document que recull els 
criteris orientatius de tramitació dels contractes majors, 
la circular de contractes menors, documents que regulen 
els circuïts i la documentació necessària en la tramitació 
dels contractes majors i menors per tal que s’ajustin a la 
legislació de contractació pública. Aquest document es 
lliura als promotors de la contractació.

De la mateixa manera es fan sessions formatives a les uni-
tats promotores de contractes amb les novetats legislatives 
en matèria de contractació i s’actualitzen constantment 
tant els criteris orientatius de contractació major com la 
circular de contractes menors. D’altra banda s’organitzen 
cursos anuals de contractació administrativa.

En relació al punt «Compres de subministraments ho-
mologats», l’informe de la Sindicatura de Comptes indica 
que la tramitació dels expedients objecte de fiscalització 
no es va ajustar a la totalitat de procediments establerts 
en el TRLCAP ja que mancava el plec de clàusules ad-
ministratives particulars i el de prescripcions tècniques, 
no es va constituir la garantia definitiva, no es van for-
malitzar els corresponents contractes, no es va notificar 
l’acord d’adjudicació a tots els licitadors.

Així mateix en la contractació de determinats subminis-
traments homologats caldria haver convidat a les 10 em-
preses homologades i no únicament a 4, com es va fer.

En l’adquisició de béns homologats per la Comissió Cen-
tral de Subministraments s’havia considerat, per inter-
pretació d’economia administrativa, que l’Acord Marc 
d’Homologació era documentació suficient. La mateixa 
interpretació es feia quan s’invitava a la licitació a un 

nombre significatiu d’empreses homologades, però no a 
la seva totalitat. Des de l’exercici 2010 tots els expedients 
de compres de subministraments homologats s’han ajus-
tat als procediments establerts en la LCSP, sistema que 
es manté en l’actualitat.

Pel que fa a l’apartat «Inici de l’execució del servei» s’ha 
continuat insistint a les unitats promotores de la contrac-
tació la necessitat que l’inici de l’execució de la prestació 
sigui amb posterioritat a la signatura del contracte i es vet-
lla per tal que aquesta disfunció no es produeixi. No ens 
consta cap cas en aquest termini de temps transcorregut.

En compliment de la recomanació relativa a la «Totalitat 
de l’objecte del contracte», la Sindicatura indica que el 
Departament va contractar determinats serveis operatius 
de diferents instal·lacions, de forma separada, utilitzant 
procediments negociats sense publicitat provocant el 
fraccionament del contracte i consegüentment eludir la 
publicitat comunitària. En aquest sentit indica que cal-
dria haver licitat per lots.

Estem treballant amb les unitats promotores la tramita-
ció d’aquest tipus d’expedients mitjançant lots, atès que 
des de fa uns mesos disposem de la nova aplicació de 
contractes corporativa GEEC que ho permet.

Tanmateix, l’experiència de tramitació d’altres tipolo-
gies d’expedients mitjançant lots amb aquest aplicatiu 
(GEEC) endarrereix la tramitació en el supòsit en què 
el licitador adjudicatari presenti erròniament la docu-
mentació requerida. En aquest sentit s’ha demanat al 
Departament d’Economia i Coneixement poder resoldre 
aquesta incidència.

Pel que fa als «Criteris d’adjudicació»: Per a l’adjudica-
ció de determinats contractes de serveis, la Sindicatura 
addueix que el Departament de Benestar Socials i Famí-
lia va valorar els mitjans materials i els recursos humans 
participants en el contracte i també el fet que l’empresa 
complia amb la normativa vigent relativa a la protecció 
de dades. També que disposava de certificacions que 
garantien que els processos de l’empresa s’ajustaven a 
normes de qualitat (certificacions ISO 9001), d’un servei 
de prevenció de riscos laborals i que fos una empresa 
classificada.

En l’adjudicació d’un servei de neteja les hores de més es 
van valorar com a millores addicionals, les quals només 
podien obtenir una puntuació màxima de 10 punts. La 
Sindicatura indica que els criteris d’adjudicació del plec 
de clàusules establien que el licitador que ofertés més 
hores obtindria 30 punts i la resta d’empreses es puntua-
rien proporcionalment.

S’ha insistit davant les unitats promotores de la contrac-
tació, que no es poden incloure com a criteris d’adjudi-
cació els recursos humans participants en el contracte, 
així com tampoc la valoració dels mitjans materials de 
l’empresa en general.

D’altra banda, actualment, els informes de valoració de 
les ofertes refereixen els criteris d’adjudicació de manera 
literal, amb la qual cosa es possibilita la revisió de les 
puntuacions atribuïdes amb més eficàcia. La Mesa de 
Contractació del Departament té especial cura que els 
informes reflecteixin de forma més precisa i fonamenta-
da les valoracions de cadascun dels apartats assenyalats 
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en els criteris d’adjudicació que figuren en els plecs de 
clàusules administratives particulars de les licitacions.

En relació a l’«Acreditació del compliment de les obliga-
cions tributàries», tres dels expedients analitzats no con-
tenien l’acreditació de l’adjudicatari d’estar al corrent 
del pagament de l’IAE. El Departament continua portant 
un control acurat d’estar al corrent de l’IAE 

Pel que fa a la «Publicació de l’adjudicació al DOUE i 
al BOE»: El Departament de Benestar Social i Família 
no va publicar ni al DOUE ni al BOE l’adjudicació de 5 
contractes fiscalitzats doncs es va produir un error que 
s’evitarà amb un major control de la tramitació dels ex-
pedients.

Quant al «Compliment dels contractes», el Departament 
no té constància de la data en que les empreses van aca-
bar de lliurar i instal·lar els equipaments adquirits mit-
jançant 2 contractes de subministraments, ni de la data 
de lliurament dels informes derivats de 4 contractes.

Actualment el Departament exigeix la redacció de l’ac-
ta de recepció, com també de l’informe d’avaluació del 
contracte i així s’ha resolt qualsevol mancança d’aquesta 
informació.

D’altra banda s’ha reforçat la figura del responsable de 
l’execució del contracte per a cada una de les contracta-
cions, de manera que la designació d’aquest/a responsa-
ble ha de comportar un millor i més eficaç control de la 
bona execució dels mateixos.

De forma expressa, la unitat de contractació tramet a tots 
i cadascun dels designats com a responsables del con-
tracte quines són les seves obligacions de seguiment i 
execució d’aquest.

L’adjudicatari d’un servei de neteja va realitzar menys 
hores de les ofertes, tot i que les hores que excedien les 
establertes en els plecs van ser valorades com a millores. 
El Departament no va pagar a l’adjudicatari les hores no 
treballades: 

S’ha recordat als promotors de contractes la necessitat 
de realitzar el correcte seguiment de l’execució del con-
tracte per tal d’evitar que es produeixin aquestes contra-
diccions. Aquest tema 

es vetlla especialment i no tenim constància de que s’ha-
gi produït cap més cas. El responsable del contracte té 
cura del seguiment de l’execució del contracte.

En relació amb el «Termini abonament del preu establert 
en el TRLCAP»: El termini mitjà de pagament dels con-
tractes de consultoria i assistència va ser superior als 60 
dies que estableix la Llei.

El Departament, com a norma general, tramita les factu-
res dins el termini màxim establert per la LCSP.

Pel que fa a la «Qualificació jurídica de l’objecte en els 
contractes menors» el Departament va qualificar com a 
contractes menors les aportacions efectuades a diferents 
entitats que per la seva naturalesa cal considerar com a 
subvencions.

El Departament vetlla aquest tema i ha donat les indi-
cacions corresponents a la unitat promotora de la con-

tractació per tal que el procediment utilitzat en endavant 
sigui el de subvencions.

«Totalitat de l’objecte del contracte (en els contractes 
menors)» el Departament va adjudicar successius con-
tractes menors amb identitat o similitud d’objecte, proxi-
mitat o continuïtat en el temps i que en conjunt superaven 
l’import màxim dels contractes menors i/o en global ex-
cedien la durada màxima prevista per aquests.

El Departament va tramitar un contracte de rènting de 
vehicles mitjançant contracte menor malgrat que la seva 
durada era superior a l’any i excedia el llindar de la con-
tractació menor.

S’han tramès a les unitats promotores de la contractació 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes i s’ha 
recordat la prohibició de fraccionament amb la finalitat 
de disminuir la quantia i eludir els requisits de publicitat 
i concurrència com també la prohibició de fer contractes 
menors que excedeixin la quantia establerta i la durada 
de l’any. A banda, en les sessions formatives respecte a 
les novetats legislatives en matèria de contractació i en 
els cursos anuals de contractació administrativa que im-
parteix el Servei de Contractació i Patrimoni, es fa espe-
cial incidència respecte a aquesta qüestió.

Relatiu a la recomanació de «Seguiment dels projectes i 
elaboració de memòries», seria recomanable que el De-
partament de Governació i Administracions Públiques 
(actualment les competències en matèria d’Acció Cívica 
que són objecte d’estudi s’han traspassat al Departament 
de Benestar Social i Família) deixés constància escrita 
de les reunions que realitza per analitzar l’execució dels 
contractes, aixecant acta. També es recomana l’elabora-
ció de memòries per part de les entitats adjudicatàries.

L’elaboració de Memòries era present en els plecs de 
prescripcions tècniques quan la Direcció General d’Ac-
ció Cívica depenia del Departament de Benestar Social.

En aquest sentit s’ha recordat a la Direcció General d’Ac-
ció Cívica i Comunitària, que actualment depèn del De-
partament de Benestar Social i Família, que incorpori 
novament l’obligació de presentació de memòries, com 
també l’aixecament d’actes de les reunions de seguiment 
de l’execució dels contractes.

D’altra banda, el Departament exigeix en tots els con-
tractes l’informe d’avaluació final que emet el respon-
sable. Per tant el Departament estén d’aquesta manera 
l’obligació d’informe que la LCSP exigeix únicament 
pels contractes subjectes a regulació harmonitzada.

Pel que fa a la recomanació de «Millora de l’eficiència 
de la despesa», la Sindicatura considera que, atès el cost 
unitari de determinats programes socials, seria conveni-
ent avaluar la raonabilitat dels costos associats a la pro-
visió de la prestació de serveis del programes endegant, 
si escau, actuacions per millorar l’economia i eficiència 
dels recursos emprats.

El Departament, en l’actual conjuntura de contenció 
pressupostària, ha analitzat i avaluat els costos de la seva 
realització i ha fet una reducció d’aquests programes.

En relació a la «Planificació dels terminis de contracta-
ció», el Departament hauria d’iniciar els tràmits per a la 
contractació dels diferents serveis amb suficient antela-
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ció perquè un cop finalitzat un contracte el nou adjudica-
tari pogués iniciar l’execució de la prestació.

Atès el gran volum de contractació, el Departament està 
fent un gran esforç en efectuar una correcta programa-
ció i planificació de l’activitat contractual i aquest és un 
dels seus objectius. Així mateix, s’ha implicat decidida-
ment en formar a les unitats promotores de contractes 
per tal que planifiquin la seva contractació a fi i efecte 
que entre un contracte per procediment obert o negociat 
i el següent no s’hagués de contractar mitjançant con-
tracte menor. En aquest sentit, s’han fet reunions amb 
les diferents unitats promotores per tal que facin arri-
bar amb temps suficient les propostes de contractació 
que hagin de tenir vigència en aquell exercici, així com 
també aquells que hauran d’entrar en vigor en l’exercici 
següent. El mateix s’ha fet en la planificació per als con-
tractes de caràcter pluriennal

És disponible a la intranet del Departament un document 
de bones pràctiques on els criteris de transparència en la 
contractació són palesos.

Barcelona, 21 d’Octubre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família 

Control del compliment de la Resolució 95/IX, 
sobre l’inici del projecte executiu del nou 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, 
de Girona
Tram. 290-00087/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24687 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00087/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 95/IX, so-
bre l’inici del projecte executiu del nou Hospital Univer-
sitari Doctor Josep Trueta, de Girona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 95/IX, sobre l’inici del 
projecte executiu del nou Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta, de Girona (núm. tram. 290-00087/09), us 
informo del següent: 

D’una banda, hores d’ara s’està treballant per tal de re-
soldre aspectes de planejament urbanístic, introduint les 
esmenes necessàries que han estat proposades pel propi 
Ajuntament de Girona com a resultes de l’exposició pú-
blica del pla urbanístic. A més, la Regió Sanitària està 
elaborant un document d’anàlisi de la situació actual 
d’aquesta actuació i les diferents alternatives de futur.

De l’altra, tot i que el projecte bàsic elaborat pot ser và-
lid, l’actual context econòmic, l’elevat cost econòmic as-
sociat a la construcció del nou Hospital Josep Trueta i 

d’altres circumstàncies (titularitat de la nova construcció 
a favor de la Tresoreria de la Seguretat Social, elevats 
costos d’ordenació urbanística i d’execució de les obres 
del nou hospital, dificultats posteriors en escenaris de 
creixement urbanístics a l’entorn de l’actual ubicació, 
zona inundable propera, dificultats de convivència de les 
futures obres amb l’activitat assistencial i la llarga dura-
da prevista per les obres - 8 anys –) aconsellen que el Go-
vern estudiï alternatives en el plantejament i en el calen-
dari global de les actuacions a dur a terme en un futur.

Tot això condiciona la data d’encàrrec del projecte exe-
cutiu, inicialment prevista per enguany, i també la con-
creció del calendari d’execució posterior.

Cal afegir que, per tal del pal·liar les mancances d’es-
pais de l’actual Hospital Dr. Josep Trueta, en el període 
transitori fins a disposar d’un nou edifici, s’ha iniciat la 
construcció de l’edifici modular de consultes externes en 
el solar confrontant a l’actual.

Finalment, el Govern s’ha compromès, en disposició ad-
dicional a la Llei de pressupost 2011, a que abans de fi-
nalitzar l’any 2011, presentarà un informe que contindrà 
una anàlisi de les necessitats i la programació d’actua-
cions per tal d’establir les prioritats a l’hora de portar a 
terme el nou Hospital Josep Trueta, entre d’altres infra-
estructures sanitàries.

Barcelona, 24 d’octubre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 97/IX, 
sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a 
Girona, i el manteniment del servei de cirur-
gia cardíaca
Tram. 290-00089/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 24688 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00089/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 97/IX, so-
bre el projecte de construcció del nou Hospital Universi-
tari Doctor Josep Trueta, a Girona, i el manteniment del 
servei de cirurgia cardíaca.

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 97/IX, sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta, a Girona, i el manteniment del servei de cirur-
gia cardíaca (núm. tram. 290-00089/09), us informo del 
següent: 

Hores d’ara s’està treballant per tal de resoldre aspectes 
de planejament urbanístic, introduint les esmenes neces-
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sàries que han estat proposades pel propi Ajuntament 
de Girona com a resultes de l’exposició pública del pla 
urbanístic.

Tot i que el projecte bàsic elaborat pot ser vàlid, l’actu-
al context econòmic, l’elevat cost econòmic associat a la 
construcció del nou Hospital Josep Trueta i d’altres cir-
cumstàncies (titularitat de la nova construcció a favor de 
la Tresoreria de la Seguretat Social, elevats costos d’or-
denació urbanística i d’execució de les obres del nou hos-
pital, dificultats posteriors en escenaris de creixement 
urbanístics a l’entorn de l’actual ubicació, zona inun-
dable propera, dificultats de convivència de les futures 
obres amb l’activitat assistencial i la llarga durada pre-
vista per les obres - 8 anys –) aconsellen que el Govern 
estudiï alternatives en el plantejament i en el calendari 
global de les actuacions a dur a terme en un futur.

Tot això condiciona la data d’encàrrec del projecte exe-
cutiu, inicialment prevista per enguany, i també la con-
creció del calendari d’execució posterior.

Cal afegir que, per tal del pal·liar les mancances d’es-
pais de l’actual Hospital Dr. Josep Trueta, en el període 
transitori fins a disposar d’un nou edifici, s’ha iniciat la 
construcció de l’edifici modular de consultes externes en 
el solar confrontant a l’actual.

El Govern s’ha compromès, en disposició addicional a la 
Llei de pressupost 2011, a que abans de finalitzar l’any 
2011, presentarà un informe que contindrà una anàlisi 
de les necessitats i la programació d’actuacions per tal 
d’establir les prioritats a l’hora de portar a terme el nou 
Hospital Josep Trueta, entre d’altres infraestructures sa-
nitàries.

Finalment, pel que fa a l’activitat de cirurgia cardíaca 
complexa que es fa a l’Hospital Trueta, aquesta va a càr-
rec d’un equip sanitari de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
que es desplaça a Girona i es fa amb la col·laboració de 
professionals del propi centre. L’activitat que es realitza 
és valorada satisfactòriament i, per tant, no es deixarà de 
fer, sense perjudici de criteris de planificació de l’oferta 
assistencial terciària que es puguin definir en el futur.

Barcelona, 24 d’octubre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 24/IX, 
sobre la sostenibilitat i la qualitat assistenci-
al del sistema sanitari
Tram. 390-00024/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 24704 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00024/09

Sobre: Control compliment de la Moció 24/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 24/IX, sobre la retallada pressupostària 
en l’àmbit de la salut (núm. de tram. 390-00024/09), us 
informo del següent: 

D’acord amb la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 
(LOSC), el Pla de Salut de Catalunya és l’instrument in-
dicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions 
públiques en matèria de salut. Per tant, el Pla de Salut és 
l’element bàsic per garantir la sostenibilitat i la qualitat 
del nostre sistema sanitari.

Així, els àmbits de l’eix de salut del Pla de Govern 2011-
2014, que inspiraran el proper Pla de Salut, són: 

1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català.

2. Millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració 
sanitària.

3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves neces-
sitats sanitàries de la població.

4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la 
sanitat pública.

5. Model de salut pública que reforci la protecció i la pro-
moció de la salut, la prevenció de la malaltia i la segure-
tat alimentària.

6. El paper del professional sanitari en la governança i la 
gestió del sistema.

7. Implicació i coresponsabilització del ciutadà en la 
seva salut.

8. Reconeixement de la complementarietat del sistema 
de sanitat privada.

9. Recerca i innovació.

10. Marca Q de Qualitat de Salut Catalunya, pública i 
privada, com a referent d’excel·lència.

El Pla de Salut contemplarà també el conjunt de criteris 
inclosos en el text de la Moció.

Per tal de promoure l’acord i el màxim consens possible, 
el Departament de Salut preveu sotmetre a la considera-
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ció dels diferents grups parlamentaris el document marc 
de Pla de Salut 2011-2015 atorgant-li així caràcter de 
pacte per a la reforma d’un model assistencial sostenible 
i orientat a les persones i als resultats. Un cop aprovat 
pel Govern de la Generalitat, i d’acord amb allò que es-
tableix la LOSC, es remetrà al Parlament de Catalunya.

Barcelona, 24 d’octubre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 27/IX, 
sobre l’ocupació del personal de la funció 
pública
Tram. 390-00027/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 25028 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 02.11.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa 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 amb número de 
tramitació 390-00027/09, sobre 27/IX, sobre l’ocupació 
del personal de la funció pública, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió d’Afers Institu-
cionals.

Barcelona, 28 d’octubre 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. 25028).

Pròrroga apartats b, c i d: d’acord amb els articles 94 i 
140.3 del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga 
de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per 
a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 21.12.2011, a les 09:30 h.

Pròrroga apartat a: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 
dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 03.02.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 02.11.2011.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la situ-
ació de les negociacions amb la companyia 
Ryanair i la seva presència als aeroports de 
Reus i Girona - Costa Brava
Tram. 354-00046/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre el grau de com-
pliment del Pacte per a la mobilitat del Ma-
resme
Tram. 354-00049/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
les actuacions previstes amb relació al futur 
de l’aeroport de Reus
Tram. 354-00050/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre el calenda-
ri i les previsions d’execució de la línia 9 del 
metro
Tram. 354-00070/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’execució i el finançament de les principals 
obres d’infraestructures
Tram. 354-00071/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió que correspongui amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’elaboració de l’infor-
me PISA corresponent al 2009
Tram. 354-00090/09

Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 24749).

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

Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió in-
formativa i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 
sessió del 02.11.2011.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’ús de material d’organitzacions polí-
tiques democràtiques i pacífiques en sessi-
ons d’entrenament de la Brigada Mòbil dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00092/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24751).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
02.11.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00585/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00586/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost
Tram. 352-00587/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost
Tram. 352-00588/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00589/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00590/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00591/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00592/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00593/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Promotors de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00594/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00595/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma de Parcel·listes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00596/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00597/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00598/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00599/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença de Jaume Ser-
rats, periodista i advocat, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00600/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Carbonell, degà de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la Universitat Ramon 
Llull, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00601/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença de Marçal Sin-
tes, director del Departament de Periodisme 
de la Facultat de Ciències de la Comunica-
ció de la Universitat Ramon Llull, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00602/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Robert Se-
rentill, president de l’Associació Catalana de 
Ràdio, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00603/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Manel Ra-
mon, president de la Federació de Ràdios 
Locals de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00604/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00605/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00606/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00607/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00608/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00609/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00610/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industri-
als de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00611/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Promotors de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00612/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00613/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00614/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00615/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00616/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00617/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00618/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00619/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00620/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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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 modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00621/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00622/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00623/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00624/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00625/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per a la Defensa del Pa-
trimoni Natural amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00626/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00627/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00628/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00629/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00630/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Micropobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00631/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació AVS Catalunya Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00632/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00633/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Ordena-
ció del Territori amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00634/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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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 modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00635/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00636/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00637/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Caritas amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00638/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Família i Benestar 
Social amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost
Tram. 352-00639/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00640/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la secció catalana de l’Asocia-
ción Española de promotores Públicos de 
Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00641/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00642/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00643/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Metropolità de Promo-
ció de Sòl i Gestió Patrimonial amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00644/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00645/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Muntaner, arquitecte i professor de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00646/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença de Jordi Borja, 
urbanista i professor de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00647/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’Oriol Nel·lo, 
urbanista i exsecretari de Planificació Terri-
torial, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost
Tram. 352-00648/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença de Joan Ollé, 
degà del Col·legi Oficial d’Agents de la Pro-
pietat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00649/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00650/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Televisions Comer-
cials Associades amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00651/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Ràdio 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00652/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00653/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Periodistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00654/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 13 del Comissió d’Afers 
Institucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00655/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00656/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00657/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Promotors i 
Constructors d’Espanya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00658/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 9 del Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00659/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00660/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00661/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers de Canals, 
Camins i Ports de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00662/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industri-
als de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00663/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00664/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00665/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Geògrafs de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00666/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Aparelladors de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00667/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00668/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).



7 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 177

4.53.05. INFORMACIó 83

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Pro-
motors i Constructors d’Edificis amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00669/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la secció catalana de l’Asocia-
ción Española de Promotores Públicos de 
Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00670/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00671/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00672/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00673/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana de Munici-
pis amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00674/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Muni-
cipis amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00675/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00676/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Geògrafs de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00677/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00678/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00679/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de compareixença de Josep Gi-
freu amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00680/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Joan Manu-
el Tresserras amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00681/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença de Joan Botella 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00682/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’Emili Prado 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00683/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Miguel de 
Moragas amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00684/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’un responsa-
ble o una responsable de mitjans audiovisu-
als de la Federació de l’Àrea Pública de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00685/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’un respon-
sable o una responsable de mitjans audio-
visuals de la Federació de Serveis Públics 
de Catalunya de la Unió General de Treba-
lladors amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00686/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’un responsa-
ble o una responsable de mitjans audiovisu-
als de la Confederació General del Treball 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00687/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del president 
de la Junta Executiva del Sindicat de Peri-
odistes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00688/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de la degana 
del Col·legi de Publicitaris i Relacions Pú-
bliques de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00689/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Televidents Associats de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00690/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00691/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença dels degans 
de les facultats de periodisme de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00692/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença dels degans de 
les facultats de comunicació audiovisual de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00693/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença dels presidents 
de les associacions de televisions locals pri-
vades amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00694/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00695/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del president 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00696/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de represen-
tants dels comitès de professionals i d’em-
presa de TV3 amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00697/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença de represen-
tants dels comitès de professionals i d’em-
presa de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00698/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00699/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00700/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de la directora 
de TV3 amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00701/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del director de 
Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00702/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de represen-
tants del Grup de Periodistes Ramon Barnils 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00703/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Joan Majó, 
exdirector general de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00704/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Carbonell, expresident del Consell de l’Aud-
iovisual de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00705/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença de Rafael Jor-
ba, exconseller del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00706/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, 
exdirector de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00707/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’Àngel Casas, 
director de Barcelona Televisió, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00708/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’Artemio Ra-
llo, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Jaume I, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00709/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Miquel Bo-
nastre, director de la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00710/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Ramon 
Font, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00711/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Periodistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00712/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del comitè professional de Televi-
sió de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00713/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del comitè professional de Catalu-
nya Ràdio amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00714/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00715/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Teleespectadors Associats de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00716/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Periodistes de Ca-
talunya de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00717/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00718/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00719/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00720/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la candidatura de treballadors 
de Televisió de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00721/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).



7 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 177

4.53.05. INFORMACIó 90

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la candidatura d’independents 
de Catalunya Ràdio amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00722/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00723/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del comitè professional de TV3, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00724/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del comitè pro-
fessional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00725/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Professional de l’Aud-
iovisual de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00726/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00727/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença del president 
del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00728/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’Enric Marin, 
president de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00729/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença de Ramon 
Font, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00730/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Ramon Ma-
teu, director de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00731/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Núria Al-
mirón, professora del Departament de Co-
municació de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00732/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Mònica Ter-
ribas, directora de Televisió de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00733/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Francesc 
Escribano, exdirector de Televisió de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 352-00734/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Xavier Atan-
ce, president de Productors Audiovisuals de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00735/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Jaume Fer-
rús, president de l’Associació de Productors 
Independents de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00736/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Ramon Co-
lom, president de Barcelona Audiovisual, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00737/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Proposta de compareixença de Joan Antoni 
González, secretari general de la Federació 
de Productors Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00738/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, 
presidenta del Consell de la Informació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00739/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Miquel de 
Moragas, de l’Institut de Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00740/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Núria Re-
guero, investigadora de l’Institut de la Co-
municació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i experta en tercer sector de la 
comunicació, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00741/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00742/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Joan Bote-
lla, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i expresi-
dent de la Plataforma Europea d’Autoritats 
Reguladores, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00743/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença d’Arcadi Olive-
res, doctor en economia i professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00744/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Proposta de compareixença de Vicenç Na-
varro, doctor en economia i professor de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00745/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió núm. 13, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de la Xarxa de Custòdia del Territori da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre les prioritats per a l’im-
puls i el desenvolupament de la custòdia del 
territori
Tram. 356-00156/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Sol·licitud de compareixença de Cristina 
Tresserres Macaya, directora de l’Observa-
tori Europeu de la Televisió Infantil, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 356-00197/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 6, 
tinguda el 28.10.2011 (DSPC-C 173).

Sol·licitud de compareixença d’Enric Marín 
i Otto, president de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, i d’altres represen-
tants davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informin sobre els cri-
teris de la política de contractacions de Te-
levisió de Catalunya i de les emissores de 
ràdio de titularitat pública
Tram. 356-00214/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Ferran i Serafini, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 21859).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 28.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Afrucat, Associació Empresarial 
de Fruita de Catalunya, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informi sobre la si-
tuació del sector de la fruita dolça
Tram. 356-00236/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agustí López i Pla, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 25314).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 03.11.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre l’acord entre el Departament de Cultura, 
el Gremi d’Empresaris de Cinemes i la Fede-
ració de Distribuïdors Cinematogràfics
Tram. 355-00059/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, del 
26.10.2011 (DSPC-C 168).

Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la situació de les 
negociacions amb la companyia Ryanair i la 
seva presència als aeroports de Reus i Giro-
na - Costa Brava
Tram. 355-00060/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
del 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre el calendari i les 
previsions d’execució de la línia 9 del metro
Tram. 355-00061/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 9, 
del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del degà del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00136/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Josep Maria Carbonell, 
degà de la Facultat de Ciències de la Co-
municació de la Universitat Ramon Llull i 
expresident del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00137/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de representants dels co-
mitès de professionals i d’empresa de Te-
levisió de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00138/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de representants dels co-
mitès de professionals i d’empresa de Ca-
talunya Ràdio amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00139/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença d’una representació de Te-
lespectadors Associats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00140/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença del degà del Col·legi Profes-
sional de l’Audiovisual de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00141/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Compareixença d’una representació del 
Sindicat de Periodistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00142/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Robert Serentill, presi-
dent de l’Associació Catalana de Ràdio, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00143/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença d’Àngel Casas, director de 
Barcelona Televisió, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00144/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Miquel Bonastre, direc-
tor de la Xarxa de Televisions Locals de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00145/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença dels presidents de les asso-
ciacions de televisions locals privades amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00146/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Jaume Serrats, periodis-
ta i advocat, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00147/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Marçal Sintes, director 
del Departament de Periodisme de la Facul-
tat de Ciències de la Comunicació de la Uni-
versitat Ramon Llull, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00148/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Manel Ramon, president 
de la Federació de Ràdios Locals de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 353-00149/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Compareixença de Josep Gifreu amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00150/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Joan Manuel Tresserras 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00151/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de la degana del Col·legi de 
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00152/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença dels degans de les facultats 
de periodisme de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00153/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença dels degans de les facultats 
de comunicació audiovisual de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00154/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de representants del Grup 
de Periodistes Ramon Barnils amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00155/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Joan Majó, exdirector 
general de la Corporació Catalana de Ràdio 
i Televisió, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00156/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Rafael Jorba, excon-
seller del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 353-00157/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).
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Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 353-00158/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat Jau-
me I, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audio-
visual
Tram. 353-00159/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Xavier Atance, president 
de Productors Audiovisuals de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00160/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Jaume Ferrús, president 
de l’Associació de Productors Independents 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 353-00161/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Ramon Colom, presi-
dent de Barcelona Audiovisual, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 353-00162/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00163/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00164/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Economistes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00165/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 353-00166/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost
Tram. 353-00167/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00168/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00169/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00170/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del Col-
legi de Geògrafs de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00171/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00172/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00173/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Micropobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00174/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació del 
Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 353-00175/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Promotors de Barcelona amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00176/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Promotors Públics de 
Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00177/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00178/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00179/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Pagesos de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 353-00180/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).
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Compareixença d’Antoni Argent Ballús, pre-
sident de l’Associació Educativa i Formativa 
Tbclass, davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a informar sobre el projec-
te educatiu «Millorem»
Tram. 357-00084/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 27.10.2011 (DSPC-C 
172).

Compareixença de Robert Serentill i Utgés, 
president de l’Associació Catalana de Ràdio, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals per 
a informar sobre la situació de la ràdio pri-
vada a Catalunya
Tram. 357-00096/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 26.10.2011 (DSPC-C 164).

Compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a informar sobre les actuacions 
fetes i les previstes amb relació al nou pres-
supost
Tram. 357-00150/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 28.10.2011 (DSPC-C 173).

Compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a informar sobre les activitats i la 
situació econòmica del Consell
Tram. 357-00151/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, del 28.10.2011 (DSPC-C 173).

Compareixença del director del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana davant la Comissió de Cultura 
i Llengua per a informar sobre el present i el 
futur del Centre
Tram. 357-00160/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

Compareixença d’Antoni Carné, president 
de l’Ens de Comunicació Associativa, da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre la memòria d’activitats de 
l’entitat
Tram. 357-00161/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).
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Compareixença del president de l’Associa-
ció de Professionals de la Dansa de Catalu-
nya davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a explicar les seves propostes
Tram. 357-00162/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 7, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

Compareixença de la presidenta de la Xarxa 
de Custòdia del Territori davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a informar so-
bre les prioritats per a l’impuls i el desenvo-
lupament de la custòdia del territori
Tram. 357-00167/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença de Cristina Tresserres Ma-
caya, directora de l’Observatori Europeu de 
la Televisió Infantil, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 357-00168/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 6, 
tinguda el 28.10.2011 (DSPC-C 173).

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb el president del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a 
presentar la Memòria d’activitats del 2010
Tram. 359-00008/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, del 28.10.2011 (DSPC-C 173).

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Projecte de pressupost del Síndic de Greu-
ges per al 2012
Tram. 230-00003/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 19, 02.11.2011, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de novem-
bre de 2011, als efectes del que disposa l’article 87.1 de la 
Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
ha aprovat el Projecte de pressupost del Síndic de Greu-
ges per al 2012 (tram. 230-00003/09).

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
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PROJECTE DE PRESSUPOST PER AL 2012 - SÍNDIC DE GREUGES

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total
i per capítol

TOTAL PRESSUPOST  6.998.820,00

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.791.417,49

10 ALTS CÀRRECS 342.935,78
100 Retribucions bàsiques i altres 

remuneracions  
1000001 Retribucions bàsiques alts càrrecs 156.115,29
1000002 Retribucions complementàries alts 

càrrecs
186.820,49

11 PERSONAL EVENTUAL 2.252.193,02
110 Personal eventual

1100001 Retribucions bàsiques 1.431.322,24
1100002 Retribucions complementàries 820.870,78

12 PERSONAL FUNCIONARI 2.093.176,35
120 Retribucions bàsiques

1200001 Retribucions bàsiques 1.394.375,50
121 Retribucions complementàries

1210001 Retribucions complementàries 698.800,85

13 PERSONAL LABORAL 43.012,34
131 Personal laboral temporal

1310001 Retribucions bàsiques 25.349,52
1310002 Retribucions complementàries 17.662,82

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES

88.000,00

150 Incentius al rendiment  
1500001 Productivitat 76.000,00

151 Activitats extraordinàries
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 12.000,00

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SO-
CIALS

923.500,00

160 Quotes socials
1600001 Seguretat Social 923.500,00

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SO-
CIALS

48.600,00

171 Pensions  
1710001 Aportacions a plans de pensions 48.600,00

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE 
SERVEIS

1.080.758,51

20 LLOGUERS I CÀNONS 81.630,22
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns natu-

rals, edificis i altres construccions
2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions
100,00

201 Lloguers i cànons de material de transport
2010001 Lloguers i cànons de material de transport 12.000,00

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades i programari

2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades i programari

23.002,80

2020002 Lloguer equips de reprografia i fotocòpies 43.600,34
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total
i per capítol

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat ma-
terial

2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat ma-
terial

2.927,08

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 93.812,75
210 Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i altres 
construccions

44.146,36

212 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips procés de dades

2120001 Manteniment maquinari 22.242,90
2120002 Conservació, reparació i manteniment 

equips reprografia i fotocopiadores
1.000,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 16.423,49
214 Altres despeses de conservació, reparació 

i manteniment
2140001 Altres despeses de conservació, reparació 

i manteniment
10.000,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I AL-
TRES

715.315,54

220 Material d’oficina
2200001 Material ordinari no inventariable 17.380,43
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres publica-

cions
5.564,28

221 Subministraments  

2210001 Aigua i energia 103.884,16
2210002 Combustible per a mitjans de transport 0,00
2210003 Vestuari 500,00
2210089 Altres subministraments 7.400,00

222 Comunicacions postals, telefòniques 
i altres

2220001 Comunicacions postals, missatgeria 
i altres

49.000,00

2220002 Comunicacions mitjançant ser. veu i dades 
adquirits entitats Generalitat

40.000,00

2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu 
i dades adquirits altres entitats

42.935,00

224 Despeses d’assegurances
2240001 Despeses d’assegurances 15.500,00

225 Tributs
2250001 Tributs 100,00

226 Despeses diverses
2260002 Atencions protocol·làries i representatives 1.500,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucionals
39.000,00

2260005 Organitzacions reunions, conferències 
i cursos

35.000,00

2260009 Funcionament consells i òrgans col·legiats 18.800,00
2260011 Formació de personal propi 29.538,00
2260012 Despeses de primer establiment 0,00
2260033 Desenvolupament programes seguretat 

i salut laborals en el treball per prevenció 
de riscos laborals

10.300,00

2260039 Despeses per serveis bancaris 2.000,00
2260089 Altres despeses diverses 18.078,19

227 Treballs realitzats per altres empreses
2270001 Neteja i sanejament 183.837,26
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total
i per capítol

2270002 Seguretat 30.000,00
2270005 Estudis i dictàmens 15.290,00
2270008 Intèrprets i traductors 11.800,00
2270011 Custòdia, dipòsit, emmagatzematge 

i destrucció
14.175,82

2270013 Treballs tècnics 15.282,00
2270089 Altres treballs fets per persones físiques 

o jurídiques
8.450,40

23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ 
DEL SERVEI

174.000,00

230 Dietes, locomoció i trasllats
230001 Dietes, locomoció i trasllats 75.000,00

232 Ajuts menjar
2320001 Ajuts menjar 54.000,00

233 Fons d’acció social
2330001 Fons d’acció social 45.000,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 16.000,00
240 Despeses de publicacions

2400001 Despeses de publicacions 16.000,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 100,00

49 A L’EXTERIOR 100,00
490 A l’exterior

4900001 A l’exterior 100,00

6 INVERSIONS REALS 121.544,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS

15.000,00

610 Inversions en edificis i altres construccions
6100001 Inversions en edificis i altres construccions 15.000,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

32.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge

32.000,00

64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00
640 Inversions en mobiliari i estris

6400001 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

65 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS 
DE DADES I TELECOMUNICACIONS

16.000,00

650 Inversions en equips de procés de dades 
i telecomunicacions

6500001 Inversions en equips de procés de dades 
i telecomunicacions

16.000,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL

7.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 7.000,00

68 INVERSIONS IMMOBILITZAT 
IMMATERIAL

46.544,00

680 Inversions immobilitzat immaterial
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total
i per capítol

6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 46.544,00

8 ACTIUS FINANCERS 5.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC

5.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 5.000,00

Projecte de pressupost del Parlament per al 
2012
Tram. 230-00004/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 19, 02.11.2011, DSPC-P 33

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de novem-
bre de 2011, ha debatut el dictamen de la Mesa Ampliada 
relatiu al pressupost del Parlament per al 2012.

Finalment, d’acord amb el que estableixen els apartats 
3.g i 4 de l’article 29.4 del Reglament, ha adoptat els 
acords següents: 

1. Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament per al 
2012 (tram. 230-00004/09).

2. Aprovar el següent article del pressupost de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2012: 

«1. La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar el 
romanent de crèdit de la secció PA, servei pressupostari 
PA 01, del pressupost per al 2011 als mateixos capítols 
del pressupost per al 2012.

»2. Les dotacions pressupostàries de la secció PA, servei 
pressupostari PA 01, s’han de lliurar en ferm i periòdi-
cament a nom del Parlament, a mesura que aquest les 
demani.

»3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de 
crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, sense 
limitacions, la qual cosa ha de comunicar al Departa-
ment d’Economia i Coneixement, i pot acordar criteris 
de vinculació dels crèdits diferents dels establerts per 
aquesta llei.»

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
M. Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

PRESSUPOST DEL PARLAMENT DE CATALUNYA PER AL 2012

Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total
i per capítol

TOTAL  PRESSUPOST  (9040) 52.296.665,57

1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.879.901,77

10 ALTS CÀRRECS 6.707.649,10
100 Retribucions bàsiques   6.707.649,10

1000001 Retribucions bàsiques 6.707.649,10

11 PERSONAL EVENTUAL 739.515,42
110 Personal eventual 739.515,42

1100001 Retribucions bàsiques 528.055,38
1100002 Retribucions complementàries 211.460,04

12 PERSONAL FUNCIONARI 11.294.464,84
120 Retribucions bàsiques 8.029.863,06

1200001 Retribucions bàsiques 8.029.863,06
121 Retribucions complementàries 3.264.601,78

1210001 Retribucions complementàries 3.264.601,78

13 PERSONAL LABORAL 285.128,66
131 Personal laboral temporal 285.128,66
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Cap. Art. Conc. Aplicació Nom
Import 

concepte Import article
Import total
i per capítol

1310001 Retribucions bàsiques 184.008,22
1310002 Retribucions complementàries 101.120,44

15 INCENTIUS AL RENDIMENT I 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

777.715,00

150 Incentius al rendiment  700.478,54
1500001 Productivitat 700.478,54

151 Activitats extraordinàries 77.236,46
1510001 Gratificacions serveis extraordinaris 77.236,46

16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS 
SOCIALS

4.021.286,47

160 Quotes socials 4.021.286,47
1600001 Seguretat Social 3.938.927,49
1600002 MUFACE 6.808,48
1600004 Altres règims de previsió social 75.550,50

17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS 
SOCIALS

1.054.142,28

171 Aportacions a plans de pensions 230.400,00
1710001 Aportacions a plans de pensions 230.400,00

172 Prestacions complementàries 730.331,48
1720001 Prestacions complementàries 730.331,48

173 Despeses socials 93.410,80
1730001 Despeses socials 93.410,80

2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS 
I SERVEIS

10.473.763,80

20 LLOGUERS I CÀNONS 714.986,12
200 Lloguers i cànons de terrenys, béns 

naturals, edificis i altres construccions
98.000,00

2000002 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions

98.000,00

201 Lloguers i cànons de material de 
transport

214.000,00

2010001 Lloguers i cànons de material de 
transport

214.000,00

202 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades, programari i reprografia

291.436,12

2020001 Lloguers i cànons d’equips per a procés 
de dades

188.436,12

2020002 Lloguers d’equips de reprografia i de 
fotocopiadores

103.000,00

203 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material

111.550,00

2030001 Lloguers i cànons d’altre immobilitzat 
material

111.550,00

21 CONSERVACIÓ I REPARACIÓ 946.570,00
210 Conservació, reparació i manteniment de 

terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions

58.000,00

2100001 Conservació, reparació i manteniment de 
terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions

58.000,00

211 Conservació, reparació i manteniment de 
material transport

8.000,00

2110001 Conservació, reparació i manteniment de 
material transport

8.000,00

212 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips per a procés de dades

320.210,00
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2120001 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips per a procés de dades

135.195,00

2120002 Conservació, reparació i manteniment 
d’equips de reprografia i fotocopiadores

2.000,00

2120003 Manteniment aplicacions informàtiques 183.015,00
213 Conservació, reparació i manteniment 

d’altre immobilitzat material
488.800,00

2130001 Conservació, reparació i manteniment 
d’altre immobilitzat material

488.800,00

214 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment

71.560,00

2140001 Altres despeses de conservació, 
reparació i manteniment

71.560,00

22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS 
I ALTRES

4.544.778,80

220 Material d’oficina 327.900,00
2200001 Material ordinari no inventariable 195.000,00
2200002 Premsa, revistes, llibres i altres 

publicacions
132.900,00

221 Subministraments  370.588,00
2210001 Aigua i energia 184.000,00
2210002 Combustible per a mitjans de transport 30.000,00
2210003 Vestuari 38.650,00
2210005 Productes farmacèutics i analítiques 2.500,00
2210006 Compres de mercaderies i matèries 

primeres
15.000,00

2210089 Altres subministraments 100.438,00
222 Comunicacions 389.000,00

2220001 Despeses postals, missatgeria i altres 
similars

45.500,00

2220003 Comunicacions mitjançant serv. veu 
i dades adquirits altres entitats

343.500,00

223 Transports 13.000,00
2230001 Transports 13.000,00

224 Despeses d’assegurances 603.050,00
2240001 Despeses d’assegurances 603.050,00

225 Tributs 2.500,00
2250001 Tributs 2.500,00

226 Despeses diverses 538.600,00
2260001 Exposicions, certàmens i altres activitats 

de promoció
3.000,00

2260002 Atencions protocol·làries i representatives 136.500,00
2260003 Publicitat, difusió i campanyes 

institucionals
45.000,00

2260007 Publicacions i edictes als diaris oficials 4.000,00
2260011 Formació de personal propi 104.600,00
2260040 Inscripció com a soci 1.800,00
2260089 Altres despeses diverses 243.700,00

227 Treballs realitzats per persones físiques 
o jurídiques

1.704.373,46

2270001 Neteja i sanejament 725.000,00
2270005 Estudis i dictàmens 148.000,00
2270008 Intèrprets i traductors 40.250,00
2270089 Altres treballs realitzats per persones 

físiques o jurídiques
791.123,46

228 Serveis informàtics 595.767,34
2280001 Serveis informàtics realitzats per entitats 

de la Generalitat
200.167,34

2280004 Serveis informàtics realitzats per altres 
entitats 

395.600,00
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23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ 
DEL SERVEI

3.731.453,88

230 Dietes, locomoció i trasllats 118.500,00
230001 Dietes, locomoció i trasllats 118.500,00

231 Altres indemnitzacions 3.456.322,88
2310001 Altres indemnitzacions 3.456.322,88

233 Fons d’acció social 156.631,00
2330001 Fons d’Acció Social 156.631,00

24 DESPESES DE PUBLICACIONS 535.975,00
240 Despeses de publicacions 535.975,00

2400001 Despeses de publicacions 535.975,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.248.000,00

48 A FAMÍLIES, INSTITUCIONS SENSE
ÀNIM DE LUCRE I ALTRES ENS 
CORPORATIUS

16.248.000,00

482 A altres institucions sense ànim de lucre 16.248.000,00
4820001 A altres institucions sense ànim de lucre 3.000,00
4820006 A grups parlamentaris 16.245.000,00

6 INVERSIONS REALS 685.000,00

61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS

615.000,00

610 Inversions en edificis i altres 
construccions

615.000,00

6100001 Inversions en edificis i altres 
construccions per compte propi

615.000,00

62 INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, 
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

33.000,00

620 Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge

33.000,00

6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions 
i utillatge

33.000,00

67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT 
MATERIAL

37.000,00

670 Inversions en altre immobilitzat material 37.000,00
6700001 Inversions en altre immobilitzat material 37.000,00

8 ACTIUS FINANCERS 10.000,00

83 CONCESSIÓ DE PRÉSTECS I 
BESTRETES FORA DEL SECTOR 
PÚBLIC

10.000,00

830 Concessió de préstecs i bestretes fora 
del sector públic

10.000,00

8300001 Préstecs i bestretes concedits al personal 10.000,00
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	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 24/IX, sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
	Tram. 390-00024/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció
	Control del compliment de la Moció 27/IX, sobre l’ocupació del personal de la funció pública
	Tram. 390-00027/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes






	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació de les negociacions amb la companyia Ryanair i la seva presència als aeroports de Reus i Girona - Costa Brava
	Tram. 354-00046/09
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el grau de compliment del Pacte per a la mobilitat del Maresme
	Tram. 354-00049/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions previstes amb relació al futur de l’aeroport de Reus
	Tram. 354-00050/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el calendari i les previsions d’execució de la línia 9 del metro
	Tram. 354-00070/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’execució i el finançament de les principals obres d’infraestructures
	Tram. 354-00071/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb la consellera d’Ensenyament sobre l’elaboració de l’informe PISA corresponent al 2009
	Tram. 354-00090/09
	Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Comissió


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’ús de material d’organitzacions polítiques democràtiques i pacífiques en sessions d’entrenament de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00092/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00585/09
	Acord sobre la sol·licitud
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00586/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00587/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00588/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00589/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00590/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010
	Tram. 352-00591/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00592/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00593/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00594/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00595/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de Parcel·listes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00596/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00597/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00598/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00599/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Serrats, periodista i advocat, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00600/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00601/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marçal Sintes, director del Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00602/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Robert Serentill, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00603/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Ramon, president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00604/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00605/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00606/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00607/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00608/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00609/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00610/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00611/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00612/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00613/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00614/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00615/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00616/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00617/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00618/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00619/09
	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 modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00620/09
	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 modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00621/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00622/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00623/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00624/09
	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 modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00625/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00626/09
	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 modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00627/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00628/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00629/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00630/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00631/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00632/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00633/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00634/09
	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 modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’ago
	Tram. 352-00635/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00636/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00637/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Caritas amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00638/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Família i Benestar Social amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00639/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00640/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la secció catalana de l’Asociación Española de promotores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2
	Tram. 352-00641/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00642/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00643/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00644/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00645/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Muntaner, arquitecte i professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00646/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Borja, urbanista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00647/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Oriol Nel·lo, urbanista i exsecretari de Planificació Territorial, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00648/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ollé, degà del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00649/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00650/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Televisions Comercials Associades amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00651/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00652/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00653/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00654/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00655/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00656/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00657/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00658/09
	Decaïment


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00659/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00660/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00661/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Canals, Camins i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00662/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00663/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00664/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00665/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00666/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00667/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00668/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors i Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00669/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la secció catalana de l’Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2
	Tram. 352-00670/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00671/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00672/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00673/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00674/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00675/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00676/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00677/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00678/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00679/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00680/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00681/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Botella amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00682/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Emili Prado amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00683/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miguel de Moragas amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00684/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un responsable o una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació de l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00685/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un responsable o una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació de Serveis Públics de Catalunya de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00686/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un responsable o una responsable de mitjans audiovisuals de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00687/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00688/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00689/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Televidents Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00690/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00691/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença dels degans de les facultats de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00692/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença dels degans de les facultats de comunicació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00693/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença dels presidents de les associacions de televisions locals privades amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00694/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00695/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00696/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de TV3 amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00697/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00698/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00699/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00700/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de la directora de TV3 amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00701/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00702/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00703/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Majó, exdirector general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00704/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00705/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafael Jorba, exconseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00706/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00707/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Casas, director de Barcelona Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00708/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00709/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Bonastre, director de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00710/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00711/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00712/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00713/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00714/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00715/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00716/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00717/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00718/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00719/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00720/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la candidatura de treballadors de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00721/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la candidatura d’independents de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00722/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00723/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de TV3, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00724/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00725/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00726/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00727/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00728/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Marin, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00729/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00730/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Mateu, director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00731/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Almirón, professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00732/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00733/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Escribano, exdirector de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00734/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Atance, president de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00735/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, president de l’Associació de Productors Independents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00736/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Colom, president de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00737/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Antoni González, secretari general de la Federació de Productors Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00738/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, presidenta del Consell de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00739/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel de Moragas, de l’Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00740/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Reguero, investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en tercer sector de la comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit aud
	Tram. 352-00741/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00742/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Botella, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona i expresident de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
	Tram. 352-00743/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Arcadi Oliveres, doctor en economia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00744/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, doctor en economia i professor de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00745/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les prioritats per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori
	Tram. 356-00156/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cristina Tresserres Macaya, directora de l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 356-00197/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Enric Marín i Otto, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i d’altres representants davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre el
	Tram. 356-00214/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector de la fruita dolça
	Tram. 356-00236/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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	Acord de tenir la sessió informativa
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	Compareixença del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00136/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull i expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au
	Tram. 353-00137/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00138/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00139/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Telespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00140/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00141/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00142/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Robert Serentill, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00143/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Àngel Casas, director de Barcelona Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00144/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miquel Bonastre, director de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00145/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença dels presidents de les associacions de televisions locals privades amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00146/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jaume Serrats, periodista i advocat, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00147/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marçal Sintes, director del Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00148/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manel Ramon, president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00149/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Gifreu amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00150/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Manuel Tresserras amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00151/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00152/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença dels degans de les facultats de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00153/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença dels degans de les facultats de comunicació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00154/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00155/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Majó, exdirector general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00156/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Rafael Jorba, exconseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00157/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00158/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00159/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Atance, president de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00160/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jaume Ferrús, president de l’Associació de Productors Independents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00161/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ramon Colom, president de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 353-00162/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00163/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00164/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00165/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00166/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00167/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00168/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00169/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’ag
	Tram. 353-00170/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00171/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00172/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00173/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00174/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00175/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00176/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00177/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00178/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00179/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 353-00180/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Argent Ballús, president de l’Associació Educativa i Formativa Tbclass, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre el projecte educatiu «Millorem»
	Tram. 357-00084/09
	Substanciació


	Compareixença de Robert Serentill i Utgés, president de l’Associació Catalana de Ràdio, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la situació de la ràdio privada a Catalunya
	Tram. 357-00096/09
	Substanciació


	Compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les actuacions fetes i les previstes amb relació al nou pr
	Tram. 357-00150/09
	Substanciació


	Compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les activitats i la situació econòmica del Consell
	Tram. 357-00151/09
	Substanciació


	Compareixença del director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre el present i el futur del Centre
	Tram. 357-00160/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Carné, president de l’Ens de Comunicació Associativa, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la memòria d’activitats de l’entitat
	Tram. 357-00161/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les seves propostes
	Tram. 357-00162/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les prioritats per a l’impuls i el desenvolupament de la custòdia del territori
	Tram. 357-00167/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Cristina Tresserres Macaya, directora de l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 357-00168/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Sessió informativa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya per a presentar la Memòria d’activitats del 2010
	Tram. 359-00008/09
	Substanciació
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