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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 352/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la petició de reconeixement de l’Himne a les Nacions 
Unides, amb música de Pau Casals, com a himne oficial de 
l’organització
Tram. 250-00626/09
Adopció p. 21

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 les orientacions sobre les xarxes transeurope-
es en el sector de l’energia i pel qual es deroga la Decisió 
1364/2006/CE
Tram. 295-00090/09
Coneixement de la proposta p. 21

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a unes orientacions per a les xarxes transeuro-
pees de telecomunicacions, pel qual es deroga la Decisió 
1336/97/CE
Tram. 295-00093/09
Coneixement de la proposta p. 21

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’inici d’una investiga-
ció interna a GISA
Tram. 250-00188/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la quarta convocatòria 
del Pla d’ajuts 2011-2013 per al compliment dels objectius 
del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-00190/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la Inter-
venció General de la Generalitat de revisar els expedients 
dels ajuts atorgats a diverses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09
Rebuig p. 22

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 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 22
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 23

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09).
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups 
socials p. 23
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 24

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2009, 
del 22 de juliol, dels centres de culte
Tram. 200-00014/09
Esmenes a la totalitat p. 24

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»
Tram. 202-00065/09
Esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00066/09
Esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei de modificació de l’escala auto-
nòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 202-00067/09
Esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei de creació de l’impost sobre els 
dipòsits de clients a les entitats de crèdit
Tram. 202-00068/09
Esmenes a la totalitat p. 31

Proposició de llei del sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09
Presentació p. 32

Proposició de llei del codi ètic de la policia de Ca-
talunya
Tram. 202-00071/09
Presentació p. 34
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la 
Generalitat al Senat

Procediment per a elegir dos senadors
Tram. 280-00002/09
Candidats a senadors proposats pels grups parlamentaris p. 39
Tramesa a la Comissió p. 39

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis nocturns d’urgència dels centres d’atenció primària 
de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-00629/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la reobertura del centre 
de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP 
Ernest Lluch de Viladecavalls i sobre el manteniment dels 
serveis sanitaris el 2012
Tram. 250-00644/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la reobertura dels con-
sultoris mèdics i l’ampliació de l’atenció mèdica i sanitària a 
Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00650/09
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la publicació del Pla de 
reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la retirada i la reedició 
dels díptics informatius sobre els serveis sanitaris distribuïts 
a la comarca de la Selva
Tram. 250-00652/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
reducció de les llistes d’espera per a les intervencions cardi-
ovasculars i de neoplàsies
Tram. 250-00653/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
competències dels governs territorials de salut i dels con-
sells de salut
Tram. 250-00654/09
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre l’entrada d’inspectors 
de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes
Tram. 250-00660/09
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la negociació de la re-
ducció de les tarifes d’aparcament de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, per als acompa-
nyants de les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00675/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la determinació dels 
municipis de l’Anoia que formen part de l’àmbit funcional del 
Penedès
Tram. 250-00676/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei permanent d’ambulàncies a la Sénia
Tram. 250-00677/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del 
nou equipament educatiu de la Ràpita
Tram. 250-00678/09
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00679/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Lluís de Requesens, de Molins de Rei
Tram. 250-00680/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00681/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la difusió de l’obra i la 
figura de Mossèn Josep Armengou i Feliu
Tram. 250-00682/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la presència d’especi-
alistes en geologia als equips tècnics de GISA
Tram. 250-00683/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el retorn del transport 
sanitari urgent i la recuperació de l’atenció continuada de 
vint-i-quatre hores en diversos centres d’atenció primària i 
àrees bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00684/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
convenis i acords signats referents al concert de places pú-
bliques a la Residència de la Plataforma Centre Multiserveis 
i al centre de dia del centre d’atenció primària integral Baix a 
Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret que regula el servei del transport escolar i del document 
«Criteris que s’han seguit per a l’establiment de la proposta 
de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
per al curs 2011-2012»
Tram. 250-00686/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
d’autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00687/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
variant de Vallirana d’acord amb la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori a Sarrià de Ter
Tram. 250-00689/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de transport escolar no obligatori al Gironès
Tram. 250-00690/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46
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Proposta de resolució de condemna del règim del 
Govern de Síria i sobre la protecció dels ciutadans sirians a 
Catalunya
Tram. 250-00691/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el reforç del personal 
sanitari en els països en vies de desenvolupament
Tram. 250-00692/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la modificació legislati-
va per a l’equiparació fiscal de les persones acollides
Tram. 250-00693/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

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
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

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
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
d’urgències del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

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
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

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
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

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
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de desenvolupament turístic del Berguedà
Tram. 250-00702/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

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
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes 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
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el finiment de les obres 
de la variant de Vallirana
Tram. 250-00705/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del 
nou centre d’educació secundària de Sant Carles de la Rà-
pita
Tram. 250-00706/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l’es-
cala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment 
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la presentació del ca-
lendari d’execució de la segona fase de la ronda Sud d’Igua-
lada
Tram. 250-00708/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, amb relació als horaris de visites per als nens 
tutelats a l’Espai de Visites per als Infants i Adolescents de 
Barcelona
Tram. 250-00710/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la freqüència de pas 
dels autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Igualada i 
Vilafranca del Penedès i la instal·lació de marquesines a les 
parades de Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00711/09
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres d’accessibilitat de l’estació Rambla Just Olive-
ras de la línia 1 del metro
Tram. 250-00712/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del projecte de l’eix Transversal Ferroviari i la connexió 
d’aquest eix amb el port de Barcelona
Tram. 250-00713/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la declaració de sòl 
contaminat de la finca ocupada pels residus de l’empresa 
Massó i Carol, a Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00714/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el CAP Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00715/09
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00716/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53
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Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis del CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00717/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la reducció dels temps 
d’espera per a les consultes d’especialistes, les proves diag-
nòstiques i les intervencions quirúrgiques
Tram. 250-00718/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la reorganització del 
servei nocturn dels centres d’atenció primària de Montcada 
i Reixac
Tram. 250-00719/09
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la implantació del sis-
tema tarifari integrat al transport públic col·lectiu del Ber-
guedà
Tram. 250-00720/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00721/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la incorporació de ve-
hicles al parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00722/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la renegociació del 
conveni per al finançament del projecte museogràfic del Mu-
seu Etnogràfic de Ripoll
Tram. 250-00723/09
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
compromisos acordats en el pacte de salut amb l’Ajunta-
ment de Cornellà del Llobregat el 2008 i sobre la reconside-
ració de la supressió del servei de pediatria del barri Almeda
Tram. 250-00724/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofi-
cines de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn 
de farmàcia a Gavà
Tram. 250-00725/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofici-
nes de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn de 
farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00726/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofi-
cines de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn 
de farmàcia a Vallirana
Tram. 250-00727/09
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofi-

cines de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn 
de farmàcia a Cervelló
Tram. 250-00728/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el compliment del De-
cret 321/96, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les ofici-
nes de farmàcia, i sobre el garantiment del servei nocturn de 
farmàcia a Corbera de Llobregat
Tram. 250-00729/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
Tram. 250-00730/09
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre les gestions per a l’am-
pliació de la zona de protecció especial per als ocells del 
delta del Llobregat
Tram. 250-00731/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’elaboració i l’actua-
lització periòdica del cens de catalans residents a l’exterior
Tram. 250-00732/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de l’opera-
ció de venda de les promocions d’habitatge social públic de 
lloguer a Alella, el Masnou i Teià
Tram. 250-00733/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia 
d’actuació de la Secretaria d’Afers Exteriors per mitjà de les 
comunitats catalanes a l’exterior per a donar suport a l’aco-
llida de la nova emigració catalana
Tram. 250-00734/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta 
catalana d’assistència sociosanitària per als catalans resi-
dents a l’estranger
Tram. 250-00735/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’establiment de noves 
línies d’actuació i el restabliment dels convenis pluriennals 
de col·laboració entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les co-
munitats catalanes a l’exterior per al desenvolupament de 
programes de suport a l’emigració catalana
Tram. 250-00736/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la recuperació i l’am-
pliació de les beques perquè estudiants universitaris cata-
lans residents a l’estranger puguin estudiar a les universitats 
de Catalunya
Tram. 250-00737/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’especialistes al CAP Amadeu Torner, de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 250-00738/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la pesca recreativa 
responsable
Tram. 250-00740/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre els sistemes que regu-
len els controls de velocitat i la distància entre els senyals de 
limitació de velocitat
Tram. 250-00741/09
Presentació p. 63
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Proposta de resolució sobre la restitució dels ser-
veis de traumatologia, cirurgia general, cirurgia vascular i 
dermatologia al CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00742/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Escola 
Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00743/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la restitució del coe-
ficient reductor del cànon de l’aigua dels municipis de les 
conques dels rius Ebre, Sénia i Garona en els pressupostos 
del 2012
Tram. 250-00744/09
Presentació p. 65

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política d’habitatge
Tram. 300-00094/09
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’agricultura 
i la ramaderia
Tram. 300-00095/09
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre el suport a la interna-
cionalització de l’empresa catalana
Tram. 300-00096/09
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre les mesures econò-
miques
Tram. 300-00097/09
Presentació p. 67

Interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció a 
les persones amb discapacitat
Tram. 300-00098/09
Presentació p. 67

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Horari del Registre General del Parlament i pròrroga 
automàtica dels terminis d’esmenes
Tram. 240-00002/09
Acord p. 67

Calendari de dies inhàbils per al 2012
Tram. 241-00002/09
Acord p. 68

Renúncia de la condició de senador/senadora re-
presentant de la Generalitat al Senat
Comunicació p. 68

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 32/IX,  
sobre la concentració de les dependències dels diferents 
serveis i unitats dels departaments de la Generalitat per a 
reduir costos
Tram. 290-00025/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 66/IX,  
sobre mesures per al manteniment de la producció de la 
planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occi-
dental)
Tram. 290-00058/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 67/IX, sobre 
la promoció de l’ocupació dels autònoms
Tram. 290-00059/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 68/IX,  
sobre l’elaboració d’un pla estratègic del cooperativisme i de 
les societats laborals
Tram. 290-00060/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 69/IX,  
sobre la situació de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha, afecta-
des per processos de deslocalització o de pèrdua de llocs 
de treball
Tram. 290-00061/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 71/IX,  
sobre les condicions que han de fixar les relacions comerci-
als en la cadena de valor del sector de l’automoció
Tram. 290-00063/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les 
relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 390-00013/09
Sol·licitud de criteri del Ple p. 73
Tramesa a la Comissió p. 73
Sol·licitud de criteri de la Comissió p. 73

Control del compliment de la Moció 19/IX, sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals
Tram. 390-00019/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre 
la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

Control del compliment de la Moció 45/IX, sobre la 
política de turisme i la temporada turística de l’estiu del 2011
Tram. 390-00045/09
Designació de la Comissió competent p. 75

Control del compliment de la Moció 46/IX, sobre la 
política de salut
Tram. 390-00046/09
Designació de la Comissió competent p. 75

Control del compliment de la Moció 47/IX, sobre 
les relacions i els compromisos institucionals amb els ajun-
taments
Tram. 390-00047/09
Designació de la Comissió competent p. 75

Control del compliment de la Moció 48/IX, sobre la 
política social
Tram. 390-00048/09
Designació de la Comissió competent p. 75

Control del compliment de la Moció 49/IX, sobre les 
mesures previstes en els pressupostos de la Generalitat per 
al 2012 per a fomentar la recuperació econòmica
Tram. 390-00049/09
Designació de la Comissió competent p. 75

Control del compliment de la Moció 50/IX, sobre les 
mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes d’educa-
ció infantil i primària
Tram. 390-00050/09
Designació de la Comissió competent p. 75

Control del compliment de la Moció 51/IX, sobre el 
compliment de les mocions i les resolucions i la promoció 
del diàleg parlamentari en el desplegament de mesures de 
política educativa
Tram. 390-00051/09
Designació de la Comissió competent p. 75

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les deu mesures urgents anunciades pel Govern el 



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

SUMARI 6

25 d’octubre de 2011 per al millorament de l’ocupació dels 
aturats de llarga durada
Tram. 354-00091/09
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el contingut i l’abast del protocol d’actuació per al 
desenvolupament d’infraestructures elèctriques en el perío-
de 2011-2014 signat entre Endesa i la Generalitat
Tram. 354-00094/09
Sol·licitud i tramitació p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la di-
missió de deu dels onze membres del Plenari del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 354-00097/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la di-
missió en bloc del Plenari del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts
Tram. 354-00098/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre les acci-
ons dutes a terme amb relació a la dimissió de membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 354-00099/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Ferran Brunet Cid, 
professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00759/09
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de José Andrés Ro-
zas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
Abat Oliva de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00760/09
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Lluís Alonso 
González, catedràtic de dret financer i tributari de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00761/09
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Núria Mas, profes-
sora d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Em-
presa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00762/09
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Pedro Videla, pro-
fessor d’economia de l’Institut d’Estudis Superiors de l’Em-
presa, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00763/09
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00780/09
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Participació del Memorial Democràtic amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00781/09
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del president del Con-
sell de Treball Econòmic i Social amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00782/09
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de la directora de la 
Biblioteca de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00783/09
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença del director de l’Agèn-
cia per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00784/09
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana d’Universitats Públiques amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00785/09
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del director del Cen-
tre d’Estudis d’Opinió amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
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2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00786/09
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Narcís Prat, cate-
dràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00787/09
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Rafael Mujeriego 
Sahuquillo, president del Consell per a l’Ús Sostenible de 
l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00788/09
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Lluís Miró Solà, del 
departament de recursos humans de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00789/09
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Carles Ramió i 
Matas, professor del Departament de Ciències Polítiques 
i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00790/09
Sol·licitud p. 80
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença José Luis Martínez-
Alonso Camps, professor de dret constitucional i ciències 
polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00791/09
Sol·licitud p. 80
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Agustí Colom Cabau, 
professor de teoria econòmica de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00792/09
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joan Subirats, ca-
tedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00793/09
Sol·licitud p. 81
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00794/09
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00795/09
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00796/09
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00797/09
Sol·licitud p. 82
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00798/09
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00799/09
Sol·licitud p. 82
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00800/09
Sol·licitud p. 83
Acord sobre la sol·licitud p. 83
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Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Consell de Protecció de la Natura amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00801/09
Sol·licitud p. 83
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00802/09
Sol·licitud p. 83
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00803/09
Sol·licitud p. 83
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00804/09
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00805/09
Sol·licitud p. 84
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00806/09
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00807/09
Sol·licitud p. 84
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 

1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00808/09
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00809/09
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00810/09
Sol·licitud p. 85
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00811/09
Sol·licitud p. 85
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de Rius amb Vida amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00812/09
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00813/09
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00814/09
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00815/09
Sol·licitud p. 86
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
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Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00816/09
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00817/09
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum Ambiental amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00818/09
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00819/09
Sol·licitud p. 87
Rebuig de la sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
de Som Energia amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00820/09
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00821/09
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00822/09
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional de la Pau amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 

1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00823/09
Sol·licitud p. 88
Rebuig de la sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00824/09
Sol·licitud p. 89
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Català del Foment de la Pau amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00825/09
Sol·licitud p. 89
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació per la Pau amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00826/09
Sol·licitud p. 89
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00827/09
Sol·licitud p. 89
Rebuig de la sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Expresos Polítics amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00828/09
Sol·licitud p. 90
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00829/09
Sol·licitud p. 90
Rebuig de la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Mur-
gadas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00830/09
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90
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Proposta de compareixença de Rafael Jiménez 
Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la 
Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00831/09
Sol·licitud p. 90
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Francisco Longo 
Martínez, director de l’Institut de Governança i Direcció Pú-
blica d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00832/09
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Benito Arruñada, 
catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00833/09
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00834/09
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença de Vicente Ortún Ru-
bio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Em-
presarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00835/09
Sol·licitud p. 91
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Proposta de compareixença d’Anna Maria Birulés 
i Bertran, presidenta d’Alta Business Serveis, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00836/09
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Ruth Carandell i 
Rieradevall, directora de l’Escola de Prevenció i Seguretat 
Integral, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00837/09
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Carlos Losada 
Marrodán, professor del Departament de Política d’Empresa 

d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00838/09
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Miquel Puig i Ra-
poso, conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00839/09
Sol·licitud p. 92
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Josep Maria Vila i 
Redons, president de Parc de Salut Mar, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00840/09
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Joaquim Triadú i 
Vila-Abadal, soci director del Departament de Dret Públic 
i Urbanístic de Pricewaterhouse Coopers, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00841/09
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Salvador Alemany i 
Mas, president d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00842/09
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, 
degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00843/09
Sol·licitud p. 93
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Proposta de compareixença de Carles Ramió Ma-
tas, del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00844/09
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Joan Mauri i Majós, 
del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
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2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00845/09
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Rosa Cullell i Mu-
niesa amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00846/09
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Carles Ramió Ma-
tas, professor de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00852/09
Sol·licitud p. 94
Acord sobre la sol·licitud p. 94

Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, 
professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00853/09
Sol·licitud p. 95
Acord sobre la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença de Pilar Pifarré i Ma-
tas, secretària de Funció Pública, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00854/09
Sol·licitud p. 95
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00855/09
Sol·licitud p. 95
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Estudis de la Salut amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00856/09
Sol·licitud p. 95
Rebuig de la sol·licitud p. 95

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00857/09
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença de la persona respon-
sable de plans i programes de l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00858/09
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
del Centre d’Estudis d’Opinió amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00859/09
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00860/09
Sol·licitud p. 96
Rebuig de la sol·licitud p. 96

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència de Protecció de la Salut amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00861/09
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Biblioteca de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00862/09
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00863/09
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00864/09
Sol·licitud p. 97
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
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1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00865/09
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00866/09
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00867/09
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença d’Enric Pubill i Arno, 
president del Consell de Participació del Memorial Demo-
cràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00868/09
Sol·licitud p. 98
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Proposta de compareixença de Manuel Perona i 
Medina, president de l’Associació per a la Recuperació de 
la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00869/09
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Català de l’Energia amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00870/09
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00871/09
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00872/09
Sol·licitud p. 99
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Geològic de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00873/09
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’Eliseu Muní i Vives, 
president del Consell Català de la Producció Integrada, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00874/09
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença de Dionís Guiteras i 
Rubio, representant del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00875/09
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00876/09
Sol·licitud p. 100
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00877/09
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00878/09
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00879/09
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Circuits de Catalunya, SL, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
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ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00880/09
Sol·licitud p. 101
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença d’una representació 
de Circuit de Motocròs de Catalunya, SL , amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00881/09
Sol·licitud p. 102
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Eficiència Energètica, SA, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00882/09
Sol·licitud p. 102
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de Sanejament Energia, SA , amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00883/09
Sol·licitud p. 102
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironi-
nes, SLU, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00884/09
Sol·licitud p. 102
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de GEOCAT, Gestió de Projectes, SA , amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00885/09
Sol·licitud p. 103
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Autometro, SA, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00886/09
Sol·licitud p. 103
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00887/09
Sol·licitud p. 103
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença del gerent del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques, SA, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00888/09
Sol·licitud p. 103
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’una representació 
de UOC, SL, amb relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00889/09
Sol·licitud p. 104
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Eureca Media, SL , amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00890/09
Sol·licitud p. 104
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Editorial UOC, SL, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00891/09
Sol·licitud p. 104
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença del responsable de la 
Secció de Funció Pública de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00900/09
Sol·licitud p. 104
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença del responsable de la 
Secció de Funció Pública de Comissions Obreres amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00901/09
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès, 
catedràtic de ciències polítiques i president d’Ivàlua, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana
Tram. 352-00902/09
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Joat Henrich, presi-
dent de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
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1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00903/09
Sol·licitud p. 105
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Rafael Grasa, pre-
sident de l’ICIP, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00904/09
Sol·licitud p. 105
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, presi-
dent del Consell de Participació del Memorial Democràtic, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00905/09
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Català de la Producció Agrària Ecològica, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00906/09
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de Joaquim Prats, 
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00907/09
Sol·licitud p. 106
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de 
la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00908/09
Sol·licitud p. 106
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Proposta de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00909/09
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Manel Hernández 
Carreras, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua i ex-
gerent de l’Agència de Residus de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00910/09
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’article 
1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00911/09
Sol·licitud p. 107
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00912/09
Sol·licitud p. 107
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Proposta de compareixença de Pere Fortuny, pre-
sident de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Lli-
bertat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00913/09
Sol·licitud p. 108
Rebuig de la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00917/09
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Ferran Huertas Co-
lomina, director de la Fundació Universitària ESERP i di-
rector del Consell Superior Europeu de Doctors i Doctors 
Honoris Causa, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00918/09
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Lluís Alonso 
González, catedràtic de dret financer i tributari de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00919/09
Sol·licitud p. 108
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00920/09
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença de Mireia Borrell Porta 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00921/09
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidà-
ria amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00922/09
Sol·licitud p. 109
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00923/09
Sol·licitud p. 109
Acord sobre la sol·licitud p. 109
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00924/09
Sol·licitud p. 110
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00925/09
Sol·licitud p. 110
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00926/09
Sol·licitud p. 110
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
del Projecte Fiare amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00927/09
Sol·licitud p. 110
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00928/09
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de Gestha - Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 352-00929/09
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00930/09
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Aicec-Adicae amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00931/09
Sol·licitud p. 111
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la De-
pendència amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00932/09
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de les Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00933/09
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00934/09
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00935/09
Sol·licitud p. 112
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Proposta de compareixença del secretari d’Eco-
nomia i Finances amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00936/09
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença del director general 
de Pressupostos amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00937/09
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de Fitch Ratings amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00938/09
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de Moody’s amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00939/09
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de Standard & Poors amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00940/09
Sol·licitud p. 113
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00941/09
Sol·licitud p. 113
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00942/09
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00943/09
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de Pimec amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00944/09
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00945/09
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya
Tram. 352-00946/09
Sol·licitud p. 114
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Analistes Financers Internacionals amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00947/09
Sol·licitud p. 114
Rebuig de la sol·licitud p. 114
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Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc d’Espanya amb relació al Projecte de llei d’estabili-
tat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00948/09
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General d’Afers Econòmics i Financers de la 
Comissió Europea amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00949/09
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de José Carlos Díez, 
economista en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00950/09
Sol·licitud p. 115
Acord sobre la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Joan Majó i Cruza-
te, exministre d’Indústria i Energia, amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00951/09
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Jordi Sevilla i Se-
gura, exministre d’Administracions Públiques, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00952/09
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Josep Oliver Alon-
so, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00953/09
Sol·licitud p. 115
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Proposta de compareixença de Xavier Vives, pro-
fessor de l’IESE Business School i del Departament d’Eco-
nomia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00954/09
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Alfred Pastor, profes-
sor de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00955/09
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Jordi Galí, profes-
sor de l’IESE Business School i director del Centre de Recer-
ca en Economia Internacional, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00956/09
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya
Tram. 352-00957/09
Sol·licitud p. 116
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Proposta de compareixença d’Albert Marcet, pro-
fessor de la London School of Economics and Political Sci-
ence, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya
Tram. 352-00958/09
Sol·licitud p. 117
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Paul Krugman, pro-
fessor d’economia i afers internacionals de la Universitat 
de Princeton i guanyador del Premi Nobel d’Economia del 

2008, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya
Tram. 352-00959/09
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Joseph Stiglitz, 
professor d’economia de la Universitat de Columbia i gua-
nyador del Premi Nobel d’Economia del 2001, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00960/09
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Robert Skidelsky, 
professor emèrit de política econòmica de la Universitat de 
Warwick, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00961/09
Sol·licitud p. 117
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Proposta de compareixença de Paul de Grauwe, 
economista i assessor de la Comissió Europea, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00962/09
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Steve Keen, profes-
sor associat d’economia i finances de la Universitat de Wes-
tern Sydney de New South Wales, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00963/09
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de James K. Galbraith, 
economista i professor de l’Escola d’Afers Públics Lyndon 
B. Johnson de la Universitat de Texas a Austin, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00964/09
Sol·licitud p. 118
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Lluís Torrens Mè-
lich, economista i professor associat d’economia de l’Escola 
Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupos-
tària de Catalunya
Tram. 352-00965/09
Sol·licitud p. 118
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Agustí Colom i Ca-
bau, professor de teoria econòmica de la Universitat de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00966/09
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Gerardo Pisarello 
Prados, professor de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00967/09
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Josep González 
Calvet, professor de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00968/09
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, 
catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00969/09
Sol·licitud p. 119
Rebuig de la sol·licitud p. 119
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Proposta de compareixença de Miren Etxezarreta, 
catedràtica emèrita d’economia aplicada de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00970/09
Sol·licitud p. 120
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Anton Costas Come-
saña, catedràtic de política econòmica de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00971/09
Sol·licitud p. 120
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Costas Lapavitsas, 
professor d’economia de l’Escola d’Estudis Orientals i Afri-
cans de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00972/09
Sol·licitud p. 120
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença de Jordi Roca Jusmet, 
catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00973/09
Sol·licitud p. 120
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’Emilio Ontiveros 
Baeza, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universi-
tat Autònoma de Madrid i president d’Analistas Financieros 
Internacionales, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00974/09
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Cristina Carrasco 
Bengoa, professora de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00975/09
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Antoni Domènech 
Figueras, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00976/09
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Albert Recio, pro-
fessor d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00977/09
Sol·licitud p. 121
Rebuig de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00978/09
Sol·licitud p. 122
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00979/09
Sol·licitud p. 122
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00980/09
Sol·licitud p. 122
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Observatori DESC amb relació al Projecte de llei d’esta-
bilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00981/09
Sol·licitud p. 122
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula del Tercer Sector amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00982/09
Sol·licitud p. 123
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Joan Tugores i Bes, 
catedràtic de teoria econòmica i exrector de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00983/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el possible 
deteriorament de la igualtat d’oportunitats entre els menors 
catalans
Tram. 356-00223/09
Sol·licitud p. 123
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Sindicat de Facultatius Independents de Catalunya davant la 
Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament 
amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sos-
tenibilitat i el model del sistema sanitari
Tram. 356-00232/09
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya 
- Unió General de Treballadors perquè exposi el seu punt de 
vista sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació 
a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00245/09
Sol·licitud p. 123

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 la reorganització de 
l’estructura cultural pública
Tram. 355-00036/09
Substanciació p. 123

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre els motius del canvi 
de director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00042/09
Substanciació p. 124

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la dimissió de deu 
dels onze membres del Plenari del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts
Tram. 355-00067/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 124
Substanciació p. 124

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre la dimissió en bloc del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00068/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 124
Substanciació p. 124

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura sobre les accions dutes a 
terme amb relació a la dimissió de membres del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00069/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 124
Substanciació p. 124
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

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
Substanciació p. 124

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
Substanciació p. 124

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 125

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona 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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 126

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Decaïment p. 127

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
Substanciació p. 127

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
Substanciació p. 127
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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
Substanciació p. 127

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la tasca que duu a terme
Tram. 357-00043/09
Substanciació p. 128

Compareixença de representants de la Creu Roja 
de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració per a informar sobre l’impacte de la crisi en la infàn-
cia i les famílies i sobre l’Observatori de Vulnerabilitat
Tram. 357-00126/09
Substanciació p. 128

Compareixença de representants de la Cambra de 
Comerç Catalunya Israel davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a presentar la nova etapa d’aquesta entitat
Tram. 357-00158/09
Substanciació p. 128

Compareixença de representants de l’Observatori 
contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament Gai de Cata-
lunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar la Memòria antidiscriminatòria 2009-2010
Tram. 357-00171/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar la memòria del 2009
Tram. 359-00002/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar la memòria del 2010
Tram. 359-00011/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el director general de l’Autoritat 
Catalana de la Competència per a exposar la missió de l’Au-
toritat i les responsabilitats del seu càrrec
Tram. 359-00012/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència sobre les línies d’actuació d’aquest or-
ganisme
Tram. 359-00013/09
Substanciació p. 128

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 20
Convocada per al 30 de novembre de 2011 p. 129

Sessió plenària núm. 21
Convocada per a l’1 de desembre de 2011 p. 130

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

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

Informe sobre la situació en data del 30 de setem-
bre de 2011 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2011
Tram. 334-00039/09
Presentació p. 130

Memòria explicativa de l’Institut Català de Finances 
corresponent al tercer trimestre del 2011
Tram. 334-00042/09
Presentació p. 130
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 352/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la petició de reconeixement de 
l’Himne a les Nacions Unides, amb música 
de Pau Casals, com a himne oficial de l’or-
ganització
Tram. 250-00626/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 6, 10.11.2011, DSPC-C 176

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 10 de novembre de 2011, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la petició al Go-
vern de l’Estat d’activar els tràmits per al reconeixement 
de l’«Himne de les Nacions Unides», de Pau Casals, com 
a himne oficial de l’organització (tram. 250-00626/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i l’esmena tramitada amb la confor-
mitat de tots els grups parlamentaris, d’acord amb l’arti-
cle 146.2 del Reglament.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat que activi els tràmits per tal que les 
Nacions Unides reconeguin l’Himne a les Nacions Uni-
des, amb música de Pau Casals, com a himne oficial de 
l’organització.

2. El Parlament de Catalunya insta totes les institucions a 
fer sonar l’Himne a les Nacions Unides d’una manera so-
vintejada en tots els actes que tinguin relació amb la unió 
dels estats del món, amb la diversitat de cultures i amb 
la suma d’esforços per a resoldre els greus problemes del 
món, per, així, ajudar a popularitzar-lo i convertir-lo en 
l’autèntic himne de la voluntat del poble d’unir-se, és a 
dir, de les Nacions Unides.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laia Ortiz i Castellví Ernest Maragall i Mira

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 Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a les ori-
entacions sobre les xarxes transeuropees 
en el sector de l’energia i pel qual es deroga 
la Decisió 1364/2006/CE
Tram. 295-00090/09

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 relatiu a unes 
orientacions per a les xarxes transeuropees 
de telecomunicacions, pel qual es deroga la 
Decisió 1336/97/CE
Tram. 295-00093/09

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-
C 183).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-
C 183).

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la 
Intervenció General de la Generalitat de re-
visar els expedients dels ajuts atorgats a di-
verses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-
C 183).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 15, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 180).

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 del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 200-00011/09

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
23.11.2011, DSPC-C 181

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
tingudes davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 23.11.2011 (DSCP-C 181)

– Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ad-
vocats 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).

– 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).

– 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, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (tram. 353-
00168/09).

– Compareixença d’una representació del Col·legi d’Apa-
relladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (tram. 353-00170/09).

– Compareixença d’una representació del Col·legi de Ge-
ògrafs 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).

– Compareixença d’una representació del Col·legi d’Ar-
quitectes 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).

– Compareixença d’una representació del Col·legi d’Eco-
nomistes 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).

– Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projec-
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te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost 
(tram. 353-00166/09).

– Compareixença d’una representació del Col·legi d’En-
ginyers Industrials 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. 353-00167/09).

– Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció 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).

– 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).

– 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).

– Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral 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).

– 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, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (tram. 353-
00179/09).

– Compareixença d’una representació de la Unió de Pa-
gesos 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. 353-
00180/09).

– Compareixença d’una representació del Consell As-
sessor 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).

– 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).

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials decaigudes

– 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).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 29.11.2011 al 12.12.2011).

Finiment del termini: 13.12.2011; 09:30 h.

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

Tinguda de les compareixences d’organitza-
cions i grups socials
Comissió d’Afers Institucionals, 23.11.2011, 
DSPC-C 179; 24.11.2011, DSPC-C 186

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials tingudes davant la Comissió d’Afers 
Institucionals

23.11.2011 (DSCP-C 179)

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

– 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 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 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).

– 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).

24.11.2011 (DSCP-C 186)

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

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials decaigudes

– 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 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).

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 29.11.2011 al 12.12.2011).

Finiment del termini: 13.12.2011; 09:30 h.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte
Tram. 200-00014/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 25358, 25562 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 25358)

A la Mesa del Parlament
Joan Puigcercós i Boixassa, president del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 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 16/2009, del 22 
de juliol, dels centres de culte (tram. 200-00014/09).

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa
President del GP d’ERC
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
25562)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten la següent esmena al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, 
dels centres de culte (tram. 200-00014/09).

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, 4 de novembre de 2011

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»
Tram. 202-00065/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 22119, 22128, 27328, 27329, 27330 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 22119)

A la Mesa del Parlament

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 «Salvem 
l’escola en català» con N.T 202-00065/09.

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 Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 22128)

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 de la Proposició de llei «Salvem l’escola en català», 
amb N.T. 202-00065/09.

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

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27328)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei «Salvem l’es-
cola en català» (tram. 202-00065/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 27329)

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, presenten l’esmena a la totalitat següent, 
amb text alternatiu a la Proposició de llei «Salvem l’es-
cola en català» (tram. 202-00065/09).

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

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text articulat alternatiu que s’acompanya 
a l’esmena a la totalitat a la Proposició de 
Llei «Salvem l’escola en català» (tram. 202-
00065/09)

Exposició de motius

Tal com diu el Preàmbul de la Llei d’educació de Ca-
talunya, la Llei desenvolupa també el règim lingüístic 
derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de llengua pròpia; per tant, pot determinar el rè-
gim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de 
garantir la normalització lingüística del català. Així, 
d’acord amb l’article 35.2 de l’Estatut, que regula el siste-
ma educatiu a Catalunya, garanteix a tota la població es-
colar, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar 
l’ensenyament, el compliment del deure i l’exercici del 
dret de conèixer amb suficiència oral i escrita el català 
i el castellà.

La Llei d’educació de Catalunya vol reforçar la impor-
tància del català i el seu aprenentatge en tant que llengua 
pròpia de Catalunya i factor d’inclusió social, per això 
incorpora un títol específic (el II) per limitar els buits 
existents en matèria educativa en la Llei de política lin-
güística del 1998, incorporant-hi tot el bagatge dels úl-
tims 25 anys d’immersió lingüística i d’utilització del 
català com a llengua vehicular, donant cobertura legal 
a la immersió i reforçant el paper del català en tots els 
àmbits i activitats escolars, especialment en els articles 
10, 11, 12, 14, 15 i 57.41. Fixant la competència del de-
partament d’Educació per determinar el currículum de 
l’ensenyament de les llengües i regular-ne el marc horari 
per impedir la imposició d’una tercera hora en castellà 
a l’educació primària, com preveu el decret de mínims 
espanyol i reconeixent el dret i el deure de conèixer el 
català i el castellà i de dominar les dues llengües en fina-
litzar l’ensenyament obligatori i limitant només a un curs 
(de primària o de segon cicle d’educació infantil) la pos-
sibilitat que les famílies de llengua habitual castellana 
puguin escolaritzar els seus fills en la llengua habitual, 
en lloc de preveure aquesta possibilitat fins a tot l’ense-

1. ‘100 raons per dir sí a la LEC’ http://www.esquerra.cat/documents/
centraonslec-1.pdf

nyament bàsic com fins al moment permetia la Llei de 
política lingüística.

La Llei d’educació va introduir la regulació de la neces-
sària competència lingüística en català i castellà tant 
del personal docent com del personal no docent, el pro-
grama d’immersió lingüística en llengua catalana, les 
responsabilitats sobre els usos lingüístics en els centres 
educatius i l’ús i foment del català com també que tots 
els centres hauran d’elaborar un projecte lingüístic com 
a part del projecte educatiu que emmarqui el tractament 
de les llengües al centre i s’indica que la conselleria po-
drà autoritzar una adaptació horària diferent a la prevista 
amb caràcter mínim atenent a la realitat sociolingüística 
de l’alumnat d’una determinada zona.

Aquest text articulat, per tant, reprodueix el Títol II de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que estableix 
el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya i 
que va obtenir el suport del 90% del Ple del Parlament en 
la votació final de la Llei.

Text articulat

Article 1. Objecte

L’objecte és establir el règim jurídic de l’ús del català en 
el sistema educatiu de Catalunya.

Article 2. Règim lingüístic

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels 
principis que estableix aquesta Llei i per les disposicions 
reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de 
la Generalitat.

2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53 de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determinar el 
currículum de l’ensenyament de les llengües, que com-
prèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació 
i la regulació del marc horari.

Article 3. Dret i deure de conèixer les 
llengües oficials

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les 
llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ense-
nyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú 
de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’ava-
luació de les llengües.

2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sen-
se conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret 
a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de 
proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida perso-
nalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els 
permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els 
centres han de programar les activitats necessàries per a 
garantir que tots els alumnes millorin progressivament 
el coneixement de les dues llengües oficials i que hi hagi 
concordança entre les accions acadèmiques de suport 
lingüístic i les pràctiques lingüístiques del professorat i 
altre personal del centre.

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenya-
ments de formació professional i els ensenyaments de 
règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han 
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de garantir que els alumnes adquireixin la competència 
lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i l’àm-
bit professional respectius.

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar 
l’exercici del dret i el compliment del deure de conèi-
xer el català, ha de garantir, d’acord amb el que estableix 
l’article 6.2 de l’Estatut, una oferta suficient d’ensenya-
ment del català.

Article 4. El català, llengua vehicular i 
d’aprenentatge

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu.

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escri-
tes, el material didàctic i els llibres de text, i també les 
activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mò-
duls del currículum, han d’ésser normalment en català, 
excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura 
castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del 
que estableixen els articles 12 i 14 de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació.

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en 
grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el pri-
mer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels 
alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà 
poden instar, en el moment de la matrícula, i d’acord 
amb el procediment que estableixi el Departament, que 
llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en 
aquesta llengua.

Article 5. Llengües estrangeres

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure 
l’ensenyament de, com a mínim, una llengua estrange-
ra, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les com-
petències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, 
d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a 
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llen-
gües.

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb 
les prescripcions del Departament, quina llengua estran-
gera s’imparteix com a primera llengua estrangera i qui-
na, o quines, com a segona.

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a 
impartir continguts curriculars i altres activitats educa-
tives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer 
supòsit, es requereix autorització del Departament.

Article 6. Competència lingüística del 
professorat, dels professionals d’atenció 
educativa i del personal d’administració i 
serveis

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de 
tenir la titulació requerida i han d’acreditar, en la forma 
que es determini per reglament, el domini de les dues 
llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús 
adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la funció 
docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur 

funció, han d’emprar normalment el català, tant en les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit 
general del centre.

2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a actualitzar la competència lingüística del profes-
sorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines 
didàctiques que facilitin l’ensenyament del català i en 
català.

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal 
d’administració i serveis dels centres educatius han de 
conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin 
en condicions de fer-ne un ús adequat en l’exercici de les 
funcions corresponents. El Departament ha d’establir els 
mecanismes i les condicions que permetin assegurar el 
coneixement i el domini del català i del castellà del per-
sonal no docent de l’Administració educativa.

Article 7. Projecte lingüístic

1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb 
fons públics han d’elaborar, com a part del projecte edu-
catiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament 
de les llengües al centre.

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes rela-
tius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, 
entre els quals hi ha d’haver en tot cas els següents: 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge.

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües es-
trangeres.

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés 
d’ensenyament de les llengües, tant globalment com in-
dividualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa 
als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les acti-
vitats organitzades per les associacions de mares i pares 
d’alumnes.

Article 8. Programes d’immersió lingüística

1. El Departament, per tal que el català mantingui la 
funció de llengua de referència i de factor de cohesió 
social, ha d’implantar estratègies educatives d’immersió 
lingüística que n’assegurin l’ús intensiu com a llengua 
vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició 
d’aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat 
sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i 
el procés d’ensenyament del castellà.

2. Els centres han d’adaptar els horaris a les caracterís-
tiques dels programes d’immersió lingüística, tenint en 
compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que 
s’hagin d’impartir al llarg de l’etapa.

Article 9. El català, llengua oficial de 
l’Administració educativa a Catalunya

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és 
també de l’Administració educativa.



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 28

2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar 
normalment el català tant en les relacions internes com 
en les que mantinguin entre si, amb les administracions 
públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic 
català i amb els ens públics que en depenen. El català ha 
d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació 
dels serveis contractats pel Departament.

3. Les actuacions administratives de règim interior dels 
centres s’han de fer normalment en català, sens perjudici 
del que estableix la Llei de política lingüística.

4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica 
en català, sens perjudici del que estableix la Llei de po-
lítica lingüística. La documentació acadèmica que hagi 
de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o 
en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic 
català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà.

5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comu-
nicacions per a l’acollida de persones nouvingudes. En 
aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text 
original en català, que serà sempre la versió preferent.

Article 10. Règim lingüístic als centres 
educatius de l’Aran

1. L’occità, denominat aranès a l’Aran, és la llengua prò-
pia d’aquest territori, d’acord amb l’article 6.5 de l’Esta-
tut, i com a tal és la llengua vehicular i d’aprenentatge 
habitual als centres educatius de l’Aran.

2. Totes les referències que fa aquest títol al català com a 
llengua pròpia de l’ensenyament a Catalunya, s’estenen a 
l’occità per als centres educatius de l’Aran.

3. Els projectes lingüístics dels centres educatius de 
l’Aran han de garantir, així mateix, una presència ade-
quada del català i que els alumnes adquireixin el ple do-
mini del català i del castellà en finalitzar l’ensenyament 
obligatori.

4. Les referències a la competència lingüística del pro-
fessorat i altre personal dels centres educatius de l’Aran 
s’estenen a l’occità.

5. Les disposicions d’aquest títol relatives a programes 
d’immersió lingüística, a l’atenció lingüística indivi-
dualitzada i a la llengua de l’Administració educativa 
s’han d’adaptar a l’Aran a la condició de llengua pròpia 
de l’Aran i oficial a Catalunya que l’Estatut atribueix a 
l’occità.

Article 11. Ús i foment del català

1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular 
del català en les manifestacions culturals públiques, en 
els centres educatius públics i en els centres educatius 
privats sostinguts amb fons públics el català ha d’ésser 
normalment el vehicle d’expressió en les activitats de 
projecció externa.

2. Per tal d’aconseguir la cohesió social i la continuïtat 
educativa en l’ensenyament i l’ús del català, els centres 
educatius públics i els centres educatius privats sostin-
guts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions 
amb les institucions i les entitats de l’entorn.

3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres 
educatius a l’exterior en el marc més ampli de la projec-
ció internacional de la cultura i la llengua catalanes i ha 
de contribuir a sostenir-los, especialment en els territoris 
amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb Cata-
lunya.

4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius 
a què es refereix l’apartat 3, el Govern pot formalitzar 
acords de cooperació amb les institucions i entitats dels 
territoris i països on es trobin aquests centres i, si es-
cau, pot proposar a l’Estat la subscripció de convenis en 
aquesta matèria.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista i 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 27330)

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels Grups Parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenten la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei «Salvem l’escola en 
català» (tram. 202-00065/09).

Exposició de motius

El 10 de juliol de l’any 2009 s’aprovà la Llei d’educació 
de Catalunya 12/2009. En aquesta llei trobem que en el 
Títol II s’estableix el règim lingüístic del sistema educa-
tiu de Catalunya: 

Règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

Article 9

Règim lingüístic

1. El règim lingüístic del sistema educatiu es regeix pels 
principis que estableix aquesta Llei i per les disposicions 
reglamentàries de desplegament dictades pel Govern de 
la Generalitat.

2. Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53 de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, determinar el 
currículum de l’ensenyament de les llengües, que com-
prèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació 
i la regulació del marc horari.

Article 10

Dret i deure de conèixer les llengües oficials

1. Els currículums han de garantir el ple domini de les 
llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ense-
nyament obligatori, d’acord amb el Marc europeu comú 
de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’ava-
luació de les llengües.

2. Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sen-
se conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret 
a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de 
proporcionar als alumnes nouvinguts una acollida perso-
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nalitzada i, en particular, una atenció lingüística que els 
permeti iniciar l’aprenentatge en català. Així mateix, els 
centres han de programar les activitats necessàries per a 
garantir que tots els alumnes millorin progressivament 
el coneixement de les dues llengües oficials i 

que hi hagi concordança entre les accions acadèmiques 
de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del pro-
fessorat i altre personal del centre.

3. Els currículums aprovats pel Govern per als ensenya-
ments de formació professional i els ensenyaments de 
règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han 
de garantir que els alumnes adquireixin la competència 
lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i l’àm-
bit professional respectius.

4. El Govern, a fi de facilitar a la població no escolar 
l’exercici del dret i el compliment del deure de conèi-
xer el català, ha de garantir, d’acord amb el que estableix 
l’article 6.2 de l’Estatut, una oferta suficient d’ensenya-
ment del català.

Article 11

El català, llengua vehicular i d’aprenentatge

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la 
llengua normalment emprada com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu.

2. Les activitats educatives, tant les orals com les escri-
tes, el material didàctic i els llibres de text, i també les 
activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mò-
duls del currículum, han d’ésser normalment en català, 
excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura 
castellanes i de llengua estrangera, i sens perjudici del 
que estableixen els articles 12 i 14 de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació.

3. Els alumnes no poden ésser separats en centres ni en 
grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

4. En el curs escolar en què els alumnes iniciïn el pri-
mer ensenyament, les mares, els pares o els tutors dels 
alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà 
poden instar, en el moment de la matrícula, i d’acord 
amb el procediment que estableixi el Departament, que 
llurs fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en 
aquesta llengua.

Article 12

Llengües estrangeres

1. Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure 
l’ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, 
amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les compe-
tències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriu-

re, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per 
a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llen-
gües.

2. El projecte lingüístic ha de determinar, d’acord amb 
les prescripcions del Departament, quina llengua estran-
gera s’imparteix com a primera llengua estrangera i qui-
na, o quines, com a segona.

3. El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a 
impartir continguts curriculars i altres activitats educa-

tives en alguna de les llengües estrangeres. En el primer 
supòsit, es requereix autorització del Departament.

Article 13

Competència lingüística del professorat, dels professio-
nals d’atenció educativa i del personal d’administració i 
serveis

1. Els mestres i els professors de tots els centres han de 
tenir la titulació requerida i han d’acreditar, en la forma 
que es determini per reglament, el domini de les dues 
llengües oficials, de manera que en puguin fer un ús 
adequat, tant oral com escrit, en l’exercici de la funció 
docent. Els mestres i els professors, en l’exercici de llur 
funció, han d’emprar normalment el català, tant en les 
activitats d’ensenyament i aprenentatge com en l’àmbit 
general del centre.

2. El Departament ha d’adoptar les mesures necessàries 
per a actualitzar la competència lingüística del profes-
sorat i ha de promoure la creació i la utilització d’eines 
didàctiques que facilitin l’ensenyament del català i en 
català.

3. Els professionals d’atenció educativa i el personal 
d’administració i serveis dels centres educatius han de 
conèixer el català i el castellà, de manera que estiguin 
en condicions de fer-ne un ús adequat en l’exercici de les 
funcions corresponents. El Departament ha d’establir els 
mecanismes i les condicions que permetin assegurar el 
coneixement i el domini del català i del castellà del per-
sonal no docent de l’Administració educativa.

Article 14

Projecte lingüístic

1. Els centres públics i els centres privats sostinguts amb 
fons públics han d’elaborar, com a part del projecte edu-
catiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament 
de les llengües al centre.

2. El projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes rela-
tius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, 
entre els quals hi ha d’haver en tot cas els següents: 

a) El tractament del català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge.

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües es-
trangeres.

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés 
d’ensenyament de les llengües, tant globalment com in-
dividualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa 
als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les acti-
vitats organitzades per les associacions de mares i pares 
d’alumnes.

Article 15

Programes d’immersió lingüística

1. El Departament, per tal que el català mantingui la 
funció de llengua de referència i de factor de cohesió 
social, ha d’implantar estratègies educatives d’immersió 
lingüística que n’assegurin l’ús intensiu com a llengua 
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vehicular d’ensenyament i d’aprenentatge. La definició 
d’aquestes estratègies ha de tenir en compte la realitat 
sociolingüística, la llengua o les llengües dels alumnes i 
el procés d’ensenyament del castellà.

2. Els centres han d’adaptar els horaris a les caracterís-
tiques dels programes d’immersió lingüística, tenint en 
compte el nombre d’hores de les àrees lingüístiques que 
s’hagin d’impartir al llarg de l’etapa.

Article 16

El català, llengua oficial de l’Administració educativa a 
Catalunya

1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és 
també de l’Administració educativa.

2. L’Administració educativa i els centres han d’emprar 
normalment el català tant en les relacions internes com 
en les que mantinguin entre si, amb les administracions 
públiques de Catalunya i de la resta del domini lingüístic 
català i amb els ens públics que en depenen. El català ha 
d’ésser també la llengua d’ús normal per a la prestació 
dels serveis contractats pel Departament.

3. Les actuacions administratives de règim interior dels 
centres s’han de fer normalment en català, sens perjudici 
del que estableix la Llei de política lingüística.

4. Els centres han d’expedir la documentació acadèmica 
en català, sens perjudici del que estableix la Llei de po-
lítica lingüística. La documentació acadèmica que hagi 
de tenir efectes a l’àmbit de l’Administració de l’Estat o 
en una comunitat autònoma de fora del domini lingüístic 
català, ha d’ésser bilingüe, en català i en castellà.

5. Les llengües no oficials es poden emprar en les comu-
nicacions per a l’acollida de persones nouvingudes. En 
aquest cas, els escrits han d’anar acompanyats del text 
original en català, que serà sempre la versió preferent.

Article 17

Règim lingüístic als centres educatius de l’Aran

1. L’occità, denominat aranès a l’Aran, és la llengua prò-
pia d’aquest territori, d’acord amb l’article 6.5 de l’Esta-
tut, i com a tal és la llengua vehicular i d’aprenentatge 
habitual als centres educatius de l’Aran.

2. Totes les referències que fa aquest títol al català com a 
llengua pròpia de l’ensenyament a Catalunya, s’estenen a 
l’occità per als centres educatius de l’Aran.

3. Els projectes lingüístics dels centres educatius de 
l’Aran han de garantir, així mateix, una presència ade-
quada del català i que els alumnes adquireixin el ple do-
mini del català i del castellà en finalitzar l’ensenyament 
obligatori.

4. Les referències a la competència lingüística del pro-
fessorat i altre personal dels centres educatius de l’Aran 
s’estenen a l’occità.

5. Les disposicions d’aquest títol relatives a programes 
d’immersió lingüística, a l’atenció lingüística indivi-
dualitzada i a la llengua de l’Administració educativa 
s’han d’adaptar a l’Aran a la condició de llengua pròpia 
de l’Aran i oficial a Catalunya que l’Estatut atribueix a 
l’occità.

Article 18

Ús i foment del català

1. Amb la finalitat de fer present el caràcter vehicular 
del català en les manifestacions culturals públiques, en 
els centres educatius públics i en els centres educatius 
privats sostinguts amb fons públics el català ha d’ésser 
normalment el vehicle d’expressió en les activitats de 
projecció externa.

2. Per tal d’aconseguir la cohesió social i la continuïtat 
educativa en l’ensenyament i l’ús del català, els centres 
educatius públics i els centres educatius privats sostin-
guts amb fons públics han de coordinar llurs actuacions 
amb les institucions i les entitats de l’entorn.

3. El Govern ha de promoure i donar suport a centres edu-
catius a l’exterior en el marc més ampli de la projecció in-
ternacional de la cultura i la llengua catalanes i ha de con-
tribuir a sostenir-los, especialment en els territoris amb 
vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya.

4. Amb la finalitat de promoure els centres educatius 
a què es refereix l’apartat 3, el Govern pot formalitzar 
acords de cooperació amb les institucions i entitats dels 
territoris i països on es trobin aquests centres i, si es-
cau, pot proposar a l’Estat la subscripció de convenis en 
aquesta matèria.

Disposició addicional. Els articles d’aquesta Llei repro-
dueixen el Títol II de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació per raons de sistemàtica legislativa, però 
constitueixen un text legislatiu independent a tots els 
efectes.

Disposició final. Aquesta Llei no entrarà en vigor men-
tre es mantingui vigent la totalitat del Títol II de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació publicada al DOGC 
núm. 5422, del 16 de juliol de 2009.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista, GP d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Dolors Camats Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00066/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 27135 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27135)

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 modificació de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern 
(tram. 202-00066/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de modificació de l’escala 
autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 202-00067/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 22129, 27136 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 22129)

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 totali-
tat de la Proposició de llei de modificació de l’escala au-
tonòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, amb N.T. 202-00067/09.

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

De retorn de la Proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27136)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’escala autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (tram. 
202-00067/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei de creació de l’impost so-
bre els dipòsits de clients a les entitats de 
crèdit
Tram. 202-00068/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 22127, 27137 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 22127)

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 de la Proposició de llei de creació de l’impost sobre 
els dipòsits de clients a les entitats de crèdit, amb N.T. 
202-00068/09.
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 27137)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació 
de l’impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de 
crèdit (tram. 202-00068/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposició de llei del sistema tarifari inte-
grat del transport públic de Catalunya
Tram. 202-00070/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 26276 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

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 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposició de llei se-
güent:

Proposició de llei del sistema tarifari integrat 
del transport Públic de Catalunya

Antecedents

– Traspàs de competències en ferrocarrils del govern es-
panyol a la Generalitat, efectiu l’1 de gener del 2011.

– El nou sistema d’integració tarifaria dels Països Bai-
xos. El sistema holandès es basa en una targeta sense 
contacte, anomenada OV-Chipkaart, que pot ser nomi-
nal o anònima, on es pot carregar el saldo i/o els títols 

que vols. Aquesta targeta és vàlida per a tots els trans-
ports públics del país: tramvia, tren, metro i autobús. El 
saldo es pot carregar de moltes formes diferents: màqui-
nes autovenda, taquilles, per Internet o càrrega automà-
tica associada a un compte bancari. En cas de la targeta 
personal per Internet es pot consultar en tot moment la 
despesa detallada dels viatges fets. Igualment en cas de 
pèrdua o robatori de la targeta es pot bloquejar i recupe-
rar el saldo.

S’ha de validar a l’entrar i al sortir de qualsevol trans-
port públic, on s’informa del cost del viatge. Al validar 
a l’entrada es carreguen 4 euros en el tramvia, el metro 
i l’autobús i en el cas del tren entre 10 i 20 euros, segons 
el tipus de tren i targeta. Si es valida al sortir es tornen 
aquests diners, en cas de no validar al sortir es cobren 
aquest imports en concepte de penalització. El preu del 
viatge consisteix en els següents factors:

– Es paga un import per km recorregut. El preu per km 
pot ser diferent segons la regió. Abans es pagava per 
zones, però van detectar que el sistema per zones era 
perjudicial per alguns viatgers i en canvi beneficiós per 
altres. Per acabar amb aquestes diferències el nou siste-
ma calcula el preu del viatge segons els km recorreguts 
realment.

– Import base per accedir a un mitjà de transport pú-
blic (l’import el 2011 és de 0,79 euros). Si es fa un trans-
bord dins dels 35 minuts següents al check-in no es paga 
de nou aquest import. Si es fa un transbord després 
d’aquests 35 minuts es cobren de nou aquests 0,79 euros.

• El nens de 4 a 11 anys i els majors de 65 anys se’ls 
hi aplica automàticament un descompte. També hi ha 
descomptes per estudiants. Descompte aplicat en cas de 
targetes nominals.

Exposició de motius

La present proposició de llei, que té com a objecte modi-
ficar el sistema tarifari integrat del transport públic de la 
Regió Metropolitana i estendre’l a tota Catalunya, s’em-
marca en la nova gestió dels trens i del personal resultant 
del traspàs de competències del govern espanyol a la Ge-
neralitat, executada l’1 de gener del 2011. Malgrat que 
sigui un traspàs insuficient –que comporta canvis en la 
gestió, però no pas en la titularitat de la infraestructura–, 
permet al govern català un cert marge de maniobra en 
l’àmbit de l’establiment del sistema tarifari.

Inconvenients per l’usuari de l’actual Sistema Tarifari 
Integrat:

– Desequilibri territorial: l’actual divisió en zones tari-
fàries de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 
fa que sigui molt diferent l’abast d’utilització d’un títol 
d’una zona segons el municipi on es trobi el viatger. La 
zona 1 l’integren 18 municipis i té un abast de prop de 40 
km, entre Castelldefels i Montgat. Per tota aquesta zona, 
que inclou tot el Barcelonès, el Baix Llobregat Marítim, 
2 municipis del Maresme (Montgat i Tiana) i 1 del Va-
llès Occidental (Montcada i Reixac) el desplaçament és 
amb un títol de 1 zona, amb dret a transbordaments. En 
canvi la majoria de les altres zones tarifàries són molt 
més reduïdes i obliguen a utilitzar títols de 2 zones per 
desplaçaments entre municipis propers. Com a conse-
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qüència, per realitzar un desplaçament de només 8 km 
entre les dues capitals del Vallès Occidental (Sabadell 
i Terrassa), municipis limítrofs, cal un títol de 2 zones 
si per fer transbord del tren o del bus interurbà al bus 
urbà; i per realitzar un desplaçament de només 9 km en-
tre Castellbisbal i Rubí (municipis limítrofs, els dos al 
Vallès Occidental) amb Rodalies de Catalunya, i després 
fer transbord al bus urbà de Rubí, cal un títol de 2 zones. 
Aquest fet també provoca incentivar la utilització del ve-
hicle privat per fer aquests desplaçaments entre munici-
pis propers, degut a la important diferència de preu entre 
els títols d’una zona i els de dos zones, perquè els títols 
de 2 zones quasi costen el doble que els d’una zona.

• A part de l’inconvenient d’haver de pagar títols de 2 zo-
nes entre municipis limítrofs per gaudir dels avantatges 
de la tarifació integrada, es donen greus perjudicis com-
paratius entre poblacions, hi ha municipis que no s’ex-
plica el perquè estan a una determinada zona tarifaria 
respecte Barcelona. En el cas de Terrassa, que està situat 
a la zona 3C, tot i que amb FGC es tardin 42 minuts per 
arribar a Barcelona, els mateixos que des de Sabadell, tot 
i estar situat a la zona 2C.

– Títols de viatges il·limitats poc atractius: l’actual gam-
ma de títols integrats és molt extensa però ha fracassat en 
l’objectiu de fidelitzar els usuaris, ja que el 70% utilitza 
la targeta de 10 viatges. Els abonaments il·limitats (tarifa 
plana), només són utilitzats pel 10% de viatgers perquè 
no surten a compte ni amb cinc viatges d’anada i tornada 
setmanals.

La política tarifària del transport de Barcelona i regió 
està allunyada dels patrons europeus. Avui els usuaris 
poden escollir entre 42 tipus de bitllets multiviatge, però 
l’excessiu preu dels abonaments il·limitats i les seves 
condicions impedeixen la fidelització dels usuaris. Que 
el bitllet majoritari a l’ATM encara sigui la targeta de 10 
viatges i no cap tipus d’abonament personal és símptoma 
que alguna cosa no funciona. Fent una analogia amb In-
ternet, seria com si la majoria de clients encara pagues-
sin per cada cop que es connectessin, en comptes del 
tenir una tarifa plana.

– Els nostres joves són dels que paguen el transport més 
alt de tota Europa. Només tenen un petit descompte so-
bre la tarifa convencional quan a totes les ciutats europe-
es viatgen a preus simbòlics.

– Els usuaris habituals haurien de poder ser enregistrats 
per no haver de tornar a pagar els abonaments nominals 
en cas de pèrdua dels mateixos.

– El cost dels abonaments amb canvi de zona resulta des-
proporcionat.

– L’usuari habitual no ha de ser tan perjudicat si fa canvi 
de zona esporàdicament. Actualment ha de fer front a 
un títol individual pensat per a usuaris no captius o poc 
freqüents.

– Actualment la T-MES resulta massa cara i inútil a par-
tir de la zona 2, per això no se’n venen gaires.

– El sistema tarifari actualment penalitza també greu-
ment les relacions no cobertes per línies directes, com 
ara per anar de Terrassa a Vic, que cal fer transbord a 
Barcelona, i s’ha de pagar més per fer els quilòmetres en-

tre Terrassa i Barcelona perquè no hi ha una línia directa 
entre Terrassa i Vic.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposició de llei del sistema tarifari integrat 
del transport públic de Catalunya

Article 1. Sistema tarifari integrat del 
transport públic de Catalunya
1. Es procedirà a implantar un sistema tarifari integrat, 
mitjançant una targeta que podrà ser nominal o anòni-
ma i on es podrà carregar el saldo i/o els títols, que serà 
vàlida per a tots els transports públics de Catalunya de-
penents de la Generalitat: tramvia, tren, metro i autobús. 
L’import que es pagui haurà d’estar en funció dels quilò-
metres, on es contarà la distància entre l’origen i el destí 
en funció de la distància i no de zones geogràfiques.

2. Podran també integrar-se els transports depenents 
d’altres administracions públiques, i els de les compa-
nyies privades, si així s’acorda.

Article 2. Criteris del sistema tarifari 
integrat del transport públic de Catalunya.
El sistema tarifari integrat del transport públic de Ca-
talunya haurà d’establir-se en base als següents criteris:

– Economitzar i simplificar el transport a partir d’abo-
naments periòdics de tarifa plana, ajudant a fidelitzar 
l’usuari.

– Implantar títols adaptables al consum, on l’usuari tin-
drà a la seva disposició un crèdit de viatges i zones que 
seran bonificats en funció de l’ús.

– Crear un registre d’usuaris habituals.

– Afavorir els abonaments personals i anuals de tarifa 
plana.

– Permetre que els abonaments puguin ser deduïts a la 
declaració de renda.

– Establir un import base per accedir a un mitjà de trans-
port públic, vàlid per un temps màxim fins al següent 
transbord.

– Fixar descomptes per a, com a mínim, infants, estudi-
ants, i majors de 65 anys, d’aplicació automàtica en cas 
de targetes nominals.

Article 3. Habilitació del Govern
Es faculta al Govern per a prendre les mesures i adoptar 
la normativa i els acords necessaris per a dur a efecte la 
present llei, en el termini d’un any des de la seva entrada 
en vigor.

Disposició final. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci-



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 34

ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposició de llei del codi ètic de la policia 
de Catalunya
Tram. 202-00071/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 26299 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup de So-
lidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el 
que estableix l’article 22 bis 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposició de llei següent:

Proposició de llei del Codi d’Ètica de 
la Policia de Catalunya (Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra i Cossos de 
Policia Local de Catalunya)

Antecedents

– Recomanació REC.(2001)10, de 19 de setembre, del 
Comitè de Ministres als Estats membres sobre el Codi 
Europeu d’Ètica de la Policia.

– Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual 
s’aprova la Instrucció per a la incorporació i aplicació del 
Codi Europeu d’Ètica de la Policia adoptat per la Reco-
manació REC(2001)10 del Comitè de Ministres del Con-
sell d’Europa en relació amb l’actuació i la intervenció 
de la policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

– Decret 230/2007, de 16 d’octubre, pel qual es crea el 
Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya.

– Resolució IRP/2648/2010, de 12 de novembre, per la 
qual s’aprova el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya.

– Resolució INT/179/2011, de 26 de gener, per la qual es 
deixa sense efecte el Codi d’Ètica de la Policia de Cata-
lunya.

Exposició de motius

La creació d’un Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya 
per part del Departament d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació de l’anterior govern tripartit ha estat 
vist pels professionals de la policia del nostre país com 
un greu atac a la institució del Cos de Mossos d’Esqua-
dra atès el concepte esbiaixat, parcial i totalment parti-
dista en seguretat pública de l’anterior conseller d’Inte-
rior, Honorable Sr. Joan Saura i Laporta i del seu equip.

Mitjançant el Decret 230/2007, de 16 d’octubre, es va 
crear el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, el 

qual tenia entre les seves funcions la d’elaborar la pro-
posta del Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, així 
com les corresponents modificacions i actualitzacions, i 
fer el seguiment de la seva aplicació, i tot això, d’acord 
amb la Resolució INT/1828/2004, de 14 de juny, que pre-
veia la incorporació i aplicació del Codi Europeu d’Ètica 
de la Policia adoptat per la Recomanació REC(2001)10 
del Comitè de Ministres del Consell d’Europa.

D’aquesta manera, el Comitè d’Ètica de la Policia de Ca-
talunya va fer una proposta de Codi d’Ètica específica en 
l’àmbit de Catalunya i per a la Policia de Catalunya (Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i Cossos de 
Policia Local) on, suposadament, s’inspirava en el susdit 
Codi d’àmbit europeu, fet que va culminar en la Reso-
lució IRP/3648/2010, de 12 de novembre, per la qual 
s’aprovava el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, i 
que fou publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 17 de novembre de 2010.

Finalment, mitjançant Resolució INT/179/2011, de 26 de 
gener, l’actual govern de la Generalitat de Catalunya i el 
seu nou conseller, Honorable Sr. Felip Puig i Godes, va 
deixar sense efecte la Resolució IRP/3648/2010, de 12 de 
novembre, per la qual s’aprova el Codi d’Ètica de la Poli-
cia de Catalunya, sense renunciar a elaborar en un futur 
un codi que contingui els principis essencials sobre l’ac-
tuació policial que gaudeixi d’un ampli consens i consti-
tueixi un instrument útil per a les policies de Catalunya. 
A la vegada, es ratifica la vigència de l’aplicació del Codi 
Europeu d’Ètica de la Policia adoptat per la Recomana-
ció REC.(2001)10 del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa en relació amb l’actuació i la intervenció de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

Val a dir, però, que tot i que aquesta instrucció, de l’any 
2004, tracta d’incorporar a la legislació catalana la sus-
dita Recomanació, únicament ve a incorporar la norma-
tiva i aplicació del Codi Europeu d’Ètica de la Policia en 
relació amb la intervenció de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra, i oblida, tal i com ja és conegut pel 
Consell de la Policia, altres aspectes tant o mes impor-
tants pel que fa al servei públic de policia i que es troben 
també continguts en la susdita Recomanació.

En aquest sentit, la Recomanació REC.(2001)10 tracta, 
doncs, altres àmbits en relació als objectius generals, 
bases jurídiques, funcionament o organització de les 
estructures policials com per exemple que cal incloure 
mesures eficaces pròpies per tal de garantir la integritat 
del personal al servei de la policia (punt IV.A.20), que 
la formació general inicial ha d’anar seguida, preferent-
ment, per períodes regulars de formació contínua i de 
formació especialitzada (punt IV.C.28), o que el control 
de la policia per part de l’Estat ha de repartir-se entre els 
poders legislatiu, executiu i judicial (punt VI.60).

D’altra banda, el punt D de la susdita Recomanació re-
cull els «Drets del personal de Policia» que ha estat ob-
viat en tot el procés:

31. Com a norma general el personal de la policia ha de 
gaudir dels mateixos drets civils i polítics que la resta 
de ciutadans. Només es poden restringir aquests drets 
quan sigui necessari per dur a terme les funcions de la 
policia en una societat democràtica, dins de la legalitat 
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i de conformitat amb la Convenció Europea sobre Drets 
Humans.

32. El personal de la policia, com a funcionaris públics, 
ha de gaudir dels drets socials i econòmics en tota l’ex-
tensió possible. En particular, ha de tenir dret a sindi-
car-se o a participar en organitzacions representatives, 
a rebre una remuneració adequada i cobertura social i 
a mesures específiques de protecció de la salut i de se-
guretat, d’acord amb les característiques especials de la 
tasca policial.

33. Les mesures disciplinàries que s’adoptin contra un 
membre de la policia ha d’estar sota el control d’un òrgan 
independent o d’un tribunal.

34. Les autoritats públiques han de donar suport al per-
sonal de la policia subjecte a acusacions poc fonamenta-
des respecte el compliment dels seus deures.

És per aquest motiu, que es fa necessària la total trans-
posició dels aspectes que conté la susdita Recomanació, 
especialment en allò que afecta als drets del col·lectiu po-
licial i es fa necessària la derogació, també, de la Reso-
lució INT/1828/2004, de 14 de juny, per la qual s’aprova 
la Instrucció per a la incorporació i aplicació del Codi 
Europeu d’Ètica de la Policia adoptat per la Recomana-
ció REC(2001)10 del Comitè de Ministres del Consell 
d’Europa en relació amb l’actuació i la intervenció de la 
policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, aprovada 
per la Honorable Consellera d’Interior Sra. Montserrat 
Tura i Camafreita i que l’actual govern no ha tingut a 
bé de deixar sense efecte a la Resolució INT/179/2011, 
de 26 de gener, per la qual es deixa sense efecte el Codi 
d’Ètica de la Policia de Catalunya, tot i les reiterades 
demandes del col·lectiu professional de la Policia de la 
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra en allò que fa 
referència als seus drets inalienables.

Per aquests motius, el Grup Mixt - Solidaritat Catalana 
per la Independència presenta la següent:

Proposició de llei

Preàmbul

Mitjançant aquesta Llei s’incorpora i aplica a l’ordena-
ment jurídic català el Codi Europeu d’Ètica de la Policia 
adoptat per la Recomanació REC(2001)10 del Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa en relació amb l’actuació 
i la intervenció de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra i els Cossos de Policia Local de Catalunya.

Aquesta Llei és d’aplicació a la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra i els Cossos de Policia Local 
de Catalunya o a d’altres òrgans autoritzats i/o controlats 
per la Generalitat de Catalunya que tinguin per objectiu 
mantenir la llei i l’ordre en la societat civil, i a qui l’Estat 
autoritza a utilitzar la força i/o atorga poders especials.

Títol I. Objectius de la policia

Article primer

Els objectius principals de la policia en una societat de-
mocràtica governada per l’Estat de dret són:

− mantenir la tranquil·litat pública i la llei i l’ordre en la 
societat;

− protegir i respectar els drets i les llibertats fonamentals 
dels individus, tal com es recullen, en concret, en el Con-
veni Europeu sobre Drets Humans;

− prevenir i combatre la delinqüència;

− descobrir delictes;

− oferir assistència i servei al ciutadà.

Títol II. Bases jurídiques de la policia

Article 2

La policia és un cos públic que ha de ser establert mit-
jançant la llei.

Article 3

Les operacions de la policia sempre s’han de dur a terme 
d’acord amb la legislació nacional i les normes internaci-
onals acceptades pel país.

Article 4

El ciutadà ha de tenir accés a la legislació relativa a la 
policia, que ha de ser suficientment clara i precisa i, si 
cal, s’ha de complementar amb reglaments clars igual-
ment accessibles al públic.

Article 5

El personal de la policia ha d’estar subjecte a la mateixa 
legislació que els ciutadans ordinaris; tan sols es poden 
justificar excepcions per raons inherents a l’exercici de 
l’activitat de la policia en una societat democràtica.

Títol III. La policia i el sistema de justícia penal

Article 6
Ha d’haver-hi una separació clara entre el rol de la poli-
cia i el de la fiscalia, la

judicatura i el sistema penitenciari; la policia no ha de 
tenir cap poder de control sobre aquests organismes.

Article 7
La policia ha de respectar estrictament la independència i 
la imparcialitat dels jutges; en particular, la policia no ha 
de presentar objeccions a la legitimació dels judicis o de 
les decisions judicials ni posar traves a la seva execució.

Article 8
En principi la policia no ha d’exercir funcions judicials. 
Qualsevol delegació dels poders judicials a la policia 
ha d’estar limitada i prevista per la llei. En tot moment 
ha de ser possible impugnar davant d’un òrgan judicial 
qualsevol acte, decisió o omissió de la policia que con-
cerneixi els drets individuals.

Article 9

Cal assegurar una cooperació funcional i adequada entre 
la policia i la fiscalia. En aquells països on la policia està 
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sota l’autoritat del ministeri fiscal o del jutge d’instruc-
ció, aquesta ha de rebre instruccions precises quant a les 
prioritats de les polítiques que regeixen la investigació 
de delictes i el seu desenvolupament. La policia ha de 
mantenir informades les autoritats superiors en investi-
gació de delictes sobre la implementació de les instrucci-
ons rebudes, en particular, ha de rendir comptes regular-
ment sobre l’evolució dels processos penals.

Article 10

La policia ha de respectar el paper dels advocats defen-
sors en els processos de justícia penal i, quan s’escaigui, 
contribuir a assegurar un dret efectiu en l’accés a l’assis-
tència legal, especialment pel que fa a les persones pri-
vades de llibertat.

Article 11

La policia no ha de substituir el personal penitenciari, 
excepte en situacions d’emergència.

Títol IV. Organització de les estructures de 
la policia

Secció Primera. Principis generals

Article 12

La policia s’ha d’organitzar de manera que es guanyi el 
respecte del ciutadà com a professió encarregada de fer 
complir la llei i com a proveïdora de serveis públics.

Article 13

Els serveis policials hauran d’exercir les seves missions 
de policia en la societat civil sota la responsabilitat de les 
autoritats civils.

Article 14

La policia i el seu personal uniformat normalment hau-
ran de ser fàcilment recognoscibles.

Article 15

La policia ha de disposar d’una independència operativa 
suficient davant d’altres cossos de l’Estat en dur a terme 
les seves tasques, per les quals ha de poder respondre 
plenament.

Article 16

El personal de la policia, en tots els nivells de la jerar-
quia, haurà de ser personalment responsable de les seves 
accions i omissions o de les ordres donades als seus su-
bordinats.

Article 17

L’organització de la policia ha d’estipular una cadena de 
comandaments clarament definida. En tots els casos ha 
de ser possible determinar quin superior és l’últim res-
ponsable de les accions o omissions d’un membre del 
personal de la policia.

Article 18

L’organització policial ha de fomentar bones relacions 
entre la policia i el ciutadà i, si s’escau, afavorir la co-
operació amb d’altres organismes, comunitats locals, 
organitzacions no governamentals i altres entitats repre-
sentatives dels ciutadans, que incloguin els grups ètnics 
minoritaris.

Article 19

Els serveis de policia han d’estar preparats per donar als 
ciutadans informació objectiva sobre les seves activitats, 
sense revelar informació confidencial. Cal establir línies 
directrius professionals que regeixin els contactes amb 
els mitjans de comunicació.

Article 20

L’organització dels serveis de policia ha de comptar amb 
mesures eficaces que assegurin la integritat de la seva 
plantilla i una actuació adequada en l’execució de la seva 
missió, sobretot per garantir el respecte dels drets i les 
llibertats fonamentals tal com es recullen, especialment, 
en el Conveni Europeu sobre Drets Humans.

Article 21

Cal establir mesures efectives per prevenir i combatre 
la corrupció en tots els nivells de l’organització policial.

Secció Segona. Qualificació, reclutament i 
captació del personal de la policia

Article 22

El personal de la policia, a qualsevol nivell d’accés a la 
professió, ha de ser reclutat en funció de les seves ca-
pacitats i experiència personal, que han d’adaptar-se als 
objectius de la policia.

Article 23

El personal de la policia ha de demostrar tenir capacitat 
de discerniment, una actitud oberta, maduresa, sentit de 
la justícia, habilitats comunicatives i, quan calgui, apti-
tuds per dirigir i organitzar. A més a més, han de tenir 
una bona comprensió de qüestions socials, culturals i co-
munitàries.

Article 24

Aquelles persones que hagin estat condemnades per in-
fraccions greus han de ser incapacitades per exercir fun-
cions dins de la policia.

Article 25

Els processos de reclutament han de basar-se en crite-
ris objectius i no discriminatoris, i tenir lloc després de 
la indispensable selecció de candidats. A més a més, la 
policia ha de tenir per objectiu reclutar homes i dones 
representants de diversos sectors socials, inclosos els 
grups ètnics minoritaris, amb l’objectiu últim que el per-
sonal de la policia sigui un reflex de la societat a la qual 
serveix.



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 37

Secció Tercera. Formació del personal de la 
policia

Article 26

La formació del personal de la policia –que ha de ba-
sar-se en els valors fonamentals de la democràcia, l’Estat 
de dret i la protecció dels drets humans– s’ha de conce-
bre en funció dels objectius de la policia.

Article 27

La formació bàsica del personal de la policia ha de restar 
al més oberta possible a la societat.

Article 28

La formació bàsica inicial haurà de ser seguida prefe-
rentment per períodes regulars de formació continuada, 
així com formació especialitzada i, quan calgui, de for-
mació en lideratge i tasques de gestió.

Article 29

Cal incloure en tots els nivells de la formació policial la 
preparació en l’ús de la força i els seus límits, tenint en 
compte els principis que fixen els drets humans, especi-
alment la Convenció Europea sobre Drets Humans i la 
jurisprudència corresponent.

Article 30

La formació policial ha d’integrar plenament la necessi-
tat de combatre el racisme i la xenofòbia.

Secció Quarta. Drets del personal de la 
policia

Article 31
Com a norma general el personal de la policia ha de gau-
dir dels mateixos drets civils i polítics que la resta de 
ciutadans. Només es poden restringir aquests drets quan 
sigui necessari per dur a terme les funcions de la po-
licia en una societat democràtica, dins de la legalitat i 
de conformitat amb la Convenció Europea sobre Drets 
Humans.

Article 32
El personal de la policia, com a funcionaris públics, ha 
de gaudir dels drets socials i econòmics en tota l’extensió 
possible. En particular, ha de tenir dret a sindicar-se o a 
participar en organitzacions representatives, a rebre una 
remuneració adequada i cobertura social i a mesures es-
pecífiques de protecció de la salut i de seguretat, d’acord 
amb les característiques especials de la tasca policial.

Article 33
Les mesures disciplinàries que s’adoptin contra un mem-
bre de la policia han d’estar sota el control d’un òrgan 
independent o d’un tribunal.

Article 34
Les autoritats públiques han de donar suport al perso-
nal de la policia subjecte a acusacions poc fonamentades 
respecte al compliment dels seus deures.

Títol V. Principis rectors en relació amb 
l’actuació/la intervenció de la policia

Secció Primera. Principis generals

Article 35

La policia i totes les intervencions de la policia han de 
respectar el dret que tothom té a la vida.

Article 36

La policia no ha d’infligir, promoure ni tolerar cap acte 
de tortura ni cap tracte o càstig inhumà o degradant en 
cap circumstància.

Article 37

La policia tan sols pot fer ús de la força quan sigui estric-
tament necessari i només en la mesura que es requereixi 
per obtenir un objectiu legítim.

Article 38

La policia ha de comprovar sistemàticament la legalitat 
de les accions que vulgui dur a terme.

Article 39

El personal de la policia ha d’executar aquelles ordres 
que rebi de forma adequada dels seus superiors, però 
ha de tenir el deure d’abstenir-se de complir aquelles 
que estiguin clarament fora de la legalitat i poder infor-
mar-ne sense por de ser sancionat.

Article 40

La policia ha de desenvolupar les seves tasques de mane-
ra justa, orientada sobretot pels principis d’imparcialitat 
i de no-discriminació.

Article 41

La policia només pot restringir el dret de tota persona al 
respecte de la seva vida privada quan sigui estrictament 
necessari i tan sols per obtenir un objectiu legítim.

Article 42

La recollida, l’emmagatzematge i l’ús de dades personals 
que dugui a terme la policia ha de respectar els principis 
internacionals de protecció de dades i, més en concret, 
limitar-se a l’extensió necessària per assolir objectius lí-
cits, legítims i específics.

Article 43

La policia, en la realització de les seves activitats, ha de 
tenir sempre present els drets fonamentals de les perso-
nes, com ara el dret a la llibertat d’opinió, de conscièn-
cia, de religió, d’expressió, de reunió pacífica, de movi-
ment i de respecte dels seus béns.

Article 44

El personal de la policia ha d’actuar amb integritat i res-
pecte cap el ciutadà i tenir una consideració especial per 
aquells individus que pertanyin a col·lectius especial-
ment vulnerables.
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Article 45

El personal de la policia normalment, durant les seves 
intervencions, ha de poder demostrar la seva condició de 
membre de la policia i la seva identitat professional.

Article 46

El personal de la policia ha d’oposar-se a qualsevol for-
ma de corrupció dins de la policia. Té el deure d’infor-
mar als superiors i altres organismes competents sobre 
qualsevol cas de corrupció dins de la policia.

Secció Segona. Situacions específiques

Capítol Primer. Sobre la investigació policial

Article 47

Les investigacions policials han de basar-se, com a mí-
nim, en una sospita raonable que s’ha comès o es come-
trà una infracció.

Article 48

La policia ha de respectar el principi segons el qual una 
persona acusada d’un delicte ha de ser considerada in-
nocent fins que un tribunal no la declari culpable i que 
és beneficiària de certs drets, en concret del dret a ser 
informada amb promptitud de l’acusació en contra seva 
i de preparar la seva defensa, ja sigui personalment o a 
través d’un advocat de la seva elecció.

Article 49

Les investigacions policials han de ser objectives i jus-
tes. Han de tenir en compte les necessitats específiques 
de certes persones, com ara els nens, els joves, les do-
nes, els membres de minories –incloent-hi les minories 
ètniques– o les persones vulnerables i, en conseqüència, 
adaptar-s’hi.

Article 50

Cal establir línies d’actuació per aconseguir una conduc-
ta adequada i íntegra en els interrogatoris policials, te-
nint en compte el que ja s’ha esmentat en l’article 48. En 
concret cal assegurar un interrogatori just durant el qual 
les persones interrogades en coneguin els motius, així 
com altra informació rellevant. Els interrogatoris han de 
consignar-se sistemàticament en un registre.

Article 51

La policia ha de ser conscient de les necessitats especí-
fiques dels testimonis i durant la investigació ha d’ob-
servar certes normes que regulin la seva protecció i as-
sistència, especialment quan existeix un risc que siguin 
intimidats.

Article 52

La policia ha de proporcionar a les víctimes del delicte el 
suport, l’assistència i la informació que necessitin, sense 
discriminacions.

Article 53

La policia ha de procurar traducció/interpretació quan 
calgui al llarg de la investigació policial.

Capítol Segon. Sobre la detenció/privació de 
llibertat realitzada per la policia

Article 54
La privació de llibertat s’ha de limitar tant com sigui 
possible i cal que respecti la dignitat, vulnerabilitat i 
necessitats individuals de cada detingut. Les detencions 
sota custòdia de la policia han de consignar-se sistemàti-
cament en un registre.

Article 55
La policia, en la mesura que ho permeti la legislació na-
cional, ha d’informar amb promptitud les persones pri-
vades de llibertat sobre les raons de la seva detenció i de 
qualsevol acusació en contra seva, així com del procedi-
ment aplicable al seu cas.

Article 56
La policia ha de garantir la seguretat de les persones que 
té sota la seva custòdia, ha de vetllar per la seva salut i 
assegurar unes condicions d’higiene satisfactòries i una 
alimentació adequada. Els calabossos de la policia han 
de tenir una mida raonable, disposar de llum i ventila-
ció adequades i estar equipats de manera que permeti 
el repòs.

Article 57
Les persones detingudes per la policia han de tenir dret 
a notificar la seva detenció a una tercera persona de la 
seva elecció, a accedir a assistència legal i a una revisió 
mèdica, en la mesura d’allò possible, de la seva elecció.

Article 58
La policia ha de separar, en la mesura que sigui possible, 
les persones privades de llibertat sota sospita d’haver co-
mès un delicte d’aquelles detingudes per altres motius.

Normalment ha d’haver-hi una separació entre homes i 
dones, així com entre adults i menors.

Títol VI. Responsabilitat i control de la 
policia

Article 59

La policia ha respondre davant de l’Estat, els ciutadans 
i els seus representants. Ha d’estar subjecta a un control 
extern d’eficiència.

Article 60

El control estatal sobre la policia s’ha de repartir entre 
els poders legislatiu, executiu i judicial.

Article 61

Els poders públics han de garantir procediments efec-
tius i imparcials per poder presentar denúncies contra la 
policia.
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Article 62

S’han de promoure mecanismes de control de la policia 
que es basin en la comunicació i en la comprensió mútua 
entre el ciutadà i la policia.

Article 63

Els Estats membres han d’elaborar codis de deontologia 
de la policia que es basin en els principis recollits en 
aquesta Recomanació i que siguin supervisats pels òrgan 
adequats.

Títol VI. Recerca i cooperació internacional

Article 64

La Generalitat de Catalunya ha de promoure i encoratjar 
els treballs de recerca sobre la policia, tant aquells que 
es facin des de la mateixa policia com des d’institucions 
externes.

Article 65

Cal donar suport a la cooperació internacional en qüesti-
ons d’ètica de la policia i en els aspectes de la seva acció 
relatius als drets humans.

Article 66

Correspon al Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya supervisar detalladament els instruments 
amb els quals es promoguin els principis enunciats en la 
present Llei i la seva implementació per part de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i els Cossos de 
Policia Local de Catalunya.

Disposició derogatòria

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradi-
guin o siguin incompatibles amb el contingut d’aquesta 
Llei.

Disposició final. Entrada en Vigor

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

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci-
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

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

3.10.11. DESIGNACIONS DE SENADORS PER A 
REPRESENTAR LA GENERALITAT AL SENAT

Procediment per a elegir dos senadors
Tram. 280-00002/09

Candidats a senadors proposats pels grups 
parlamentaris

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 152.4 del Reglament del Parlament 
i els articles 4 i 8.2 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del 
procediment de designació dels senadors que represen-
ten la Generalitat al Senat, el Grup Parlamentari Socia-
lista, en compliment de l’acord de la Mesa del Parlament 
i de la Junta de Portaveus de l’1 de febrer de 2011, ha 
proposat els candidats següents perquè representin la 
Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya:

José Montilla i Aguilera

Iolanda Pineda Balló

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

El vicepresident en funcions de president
Lluís M. Corominas i Díaz

Tramesa a la Comissió

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2011.

Als efectes del que disposa l’article 4 de la Llei 6/2010,  
s’acorda de trametre les candidatures a la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i als grups parlamentaris.
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels serveis nocturns d’urgència dels 
centres d’atenció primària de Lloret de Mar 
(Selva)
Tram. 250-00629/09

Esmenes presentades
Reg. 26048 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26048)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a garan-
tir l’atenció continuada a la població de Lloret de Mar.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la 
reobertura del centre de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09

Esmenes presentades
Reg. 26049 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26049)

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

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

1. Garantir l’atenció continuada i d’urgència a la pobla-
ció de Gavà, tot millorant-ne la capacitat de resolució.

2. Valorar, amb criteris tècnics, l’assistència rebuda a la 
població de Gavà des de la reordenació de serveis al mu-
nicipi.».

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del CAP Ernest Lluch de Viladecavalls i so-
bre el manteniment dels serveis sanitaris el 
2012
Tram. 250-00644/09

Esmenes presentades
Reg. 26050 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26050)

Apartats 2 i 3

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

Els apartats 2 i 3 passen a ser un únic apartat 2

«2. Estudiar, juntament amb l’Ajuntament, la sostenibili-
tat dels dos centres en el municipi de Viladecavalls.»

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra dels consultoris mèdics i l’ampliació de 
l’atenció mèdica i sanitària a Avinyonet del 
Penedès
Tram. 250-00650/09

Esmenes presentades
Reg. 26051 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26051)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir una atenció sanitària de qualitat als 
nuclis de l’Arborçar, Les Gunyoles i Sant Sebastià dels 
Gorgs, al municipi d’Avinyonet del Penedès.»
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Proposta de resolució sobre la publicació 
del Pla de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09

Esmenes presentades
Reg. 26052 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26052)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a publicar en el web del Departament de Salut els 
resultats de l’ordenació dels serveis sanitaris, assumint 
la tasca d’informar als usuaris sobre els canvis que es 
produeixin en els serveis i garantint així el dret d’infor-
mació de la ciutadania.»

Proposta de resolució sobre la retirada i la 
reedició dels díptics informatius sobre els 
serveis sanitaris distribuïts a la comarca de 
la Selva
Tram. 250-00652/09

Esmenes presentades
Reg. 26053 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26053)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir als ciutadans de La Selva Interior la 
informació necessària sobre els serveis d’atenció conti-
nuada, incloent horaris, adreces i telèfons d’atenció.»

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de les llistes d’espera per 
a les intervencions cardiovasculars i de ne-
oplàsies
Tram. 250-00653/09

Esmenes presentades
Reg. 26054 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26054)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la disponibilitat de recursos sanita-
ris necessaris per garantir terminis màxims d’espera de 
dos mesos per a intervencions de cirurgia cardíaca i de 
quaranta-cinc dies per a cirurgia oncològica (dos mesos 
en el cas del càncer de pròstata).»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les competències dels governs territori-
als de salut i dels consells de salut
Tram. 250-00654/09

Esmenes presentades
Reg. 26055 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 18.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26055)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir i reforçar els òrgans de direcció i 
participació territorials en salut, d’acord amb allò que 
disposa la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, les 
funcions dels quals garanteixen la participació directa 
dels agents del sistema en el desenvolupament estratègic i 
operatiu del sistema sanitari.»
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Proposta de resolució sobre l’entrada d’ins-
pectors de la Generalitat a les centrals nu-
clears catalanes
Tram. 250-00660/09

Esmenes presentades
Reg. 26957, 27098 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 23.11.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 26957)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

«1. Garantir que les dades de les xarxes de vigilància ra-
diològica ambiental estiguin disponibles en temps real a 
través d’Internet, tant a la web del CSN com a la de la 
Generalitat de Catalunya, tal com ja passa amb les de la 
resta de l’Estat.

2. Estudiar en el termini de sis mesos les millors fórmules 
per garantir la independència i l’objectivitat dels estudis 
i de la vigilància sobre el funcionament de les centrals 
nuclears catalanes. »

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27098)

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

De tot l’apartat 1

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

1. «Que en el marc del Conveni de Col·laboració que es va 
signar el gener de 2008 entre el Departament d’Interior i 
el Consell de Seguretat Nuclear, sota l’empara de l’article 
132.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, personal 
inspector de la Generalitat de Catalunya acompanyi els 
inspectors residents del CSN en les tasques d’avaluació i 
vigilància de la seguretat i protecció radiològica a l’inte-
rior de les centrals nuclears catalanes.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

D’un nou apartat 2

«2. Que per tal de vetllar per la seguretat i garantir la 
transparència democràtica en l’emissió de l’Informe final 
sobre les proves de resistència que ha d’emetre el CSN 
abans del 31 de desembre de 2011, es permeti que una co-
missió d’experts de la què formin part personal inspector 
de la Generalitat de Catalunya, personal nomenat per les 
Universitats i personal de la societat civil en represen-
tació de les ONGs ecologistes, acompanyi els inspectors 
residents almenys en una de les inspeccions específiques 
que el CSN ha de realitzar a les centrals nuclears cata-
lanes.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

D’un nou apartat 3

«3. Que mitjançant el Departament d’Interior subscrigui 
un Conveni Marc de Col·laboració amb el Ministerio del 
Interior en els termes que estableix l’article 132.2 i 132.4 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableixi un 
nou marc de col·laboració, cooperació i participació en 
matèria d’execució de la seguretat nuclear.»

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (4)

D’un nou apartat 4

«4. En el marc d’aquest Conveni de Col·laboració s’im-
plementi un Pla Específic en Seguretat Nuclear a Catalu-
nya integrat en el PENTA així com els recursos tècnics i 
financers necessaris per la seva implementació.»
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Proposta de resolució sobre la negociació 
de la reducció de les tarifes d’aparcament de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, per als acompanyants 
de les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00675/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la determinació 
dels municipis de l’Anoia que formen part de 
l’àmbit funcional del Penedès
Tram. 250-00676/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del servei permanent d’ambulàncies a la Sé-
nia
Tram. 250-00677/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres del nou equipament educatiu de la 
Ràpita
Tram. 250-00678/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de la variant de Vallirana de la 
carretera N-340
Tram. 250-00679/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Lluís de Requesens, de Molins 
de Rei
Tram. 250-00680/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei nocturn de farmàcia a Molins de 
Rei
Tram. 250-00681/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la difusió de 
l’obra i la figura de Mossèn Josep Armen-
gou i Feliu
Tram. 250-00682/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre la presència 
d’especialistes en geologia als equips tèc-
nics de GISA
Tram. 250-00683/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el retorn del 
transport sanitari urgent i la recuperació de 
l’atenció continuada de vint-i-quatre hores 
en diversos centres d’atenció primària i àre-
es bàsiques de salut de la regió sanitària de 
Girona
Tram. 250-00684/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels convenis i acords signats referents al 
concert de places públiques a la Residèn-
cia de la Plataforma Centre Multiserveis i al 
centre de dia del centre d’atenció primària 
integral Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret que regula el servei del transport 
escolar i del document «Criteris que s’han 
seguit per a l’establiment de la proposta 
de finançament dels serveis de transport i 
menjador escolar per al curs 2011-2012»
Tram. 250-00686/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la prestació del 
servei d’autobusos entre Vilafranca del Pe-
nedès i Barcelona
Tram. 250-00687/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la variant de Vallirana d’acord amb la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la modificació 
legislativa per a l’equiparació fiscal de les 
persones acollides
Tram. 250-00693/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb la Fundació Emma per a aconseguir el 
finançament necessari per a prestar els ser-
veis
Tram. 250-00696/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre la cobertura de 
les baixes i l’ampliació temporal de la plan-
tilla del Registre Civil de Cornellà de Llobre-
gat
Tram. 250-00704/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres de la variant de Vallirana
Tram. 250-00705/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres del nou centre d’educació secundària 
de Sant Carles de la Ràpita
Tram. 250-00706/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a definir les funcions dels llocs 
de treball de base de l’escala de suport del 
Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment 
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
del calendari d’execució de la segona fase 
de la ronda Sud d’Igualada
Tram. 250-00708/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de l’estació d’Ernest Lluch de 
la línia 5 del metro
Tram. 250-00709/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportuni-
tats en la infància i l’adolescència, amb re-
lació als horaris de visites per als nens tu-
telats a l’Espai de Visites per als Infants i 
Adolescents de Barcelona
Tram. 250-00710/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la freqüència 
de pas dels autobusos entre Sant Quintí de 
Mediona i Igualada i Vilafranca del Penedès 
i la instal·lació de marquesines a les parades 
de Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00711/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres d’accessibilitat de 
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1 
del metro
Tram. 250-00712/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del projecte de l’eix Transversal Fer-
roviari i la connexió d’aquest eix amb el port 
de Barcelona
Tram. 250-00713/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la declaració 
de sòl contaminat de la finca ocupada pels 
residus de l’empresa Massó i Carol, a Santa 
Coloma de Cervelló
Tram. 250-00714/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el CAP Olesa 
de Montserrat
Tram. 250-00715/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00716/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis del CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00717/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la reducció 
dels temps d’espera per a les consultes 
d’especialistes, les proves diagnòstiques i 
les intervencions quirúrgiques
Tram. 250-00718/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la reorganitza-
ció del servei nocturn dels centres d’atenció 
primària de Montcada i Reixac
Tram. 250-00719/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre la implantació 
del sistema tarifari integrat al transport pú-
blic col·lectiu del Berguedà
Tram. 250-00720/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00721/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de vehicles al parc mòbil dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00722/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre la renegociació 
del conveni per al finançament del projecte 
museogràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll
Tram. 250-00723/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels compromisos acordats en el pacte de 
salut amb l’Ajuntament de Cornellà del Llo-
bregat el 2008 i sobre la reconsideració de 
la supressió del servei de pediatria del barri 
Almeda
Tram. 250-00724/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Gavà
Tram. 250-00725/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00726/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Vallirana
Tram. 250-00727/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Cervelló
Tram. 250-00728/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al 
públic, serveis d’urgència, vacances i tan-
cament temporal voluntari de les oficines de 
farmàcia, i sobre el garantiment del servei 
nocturn de farmàcia a Corbera de Llobregat
Tram. 250-00729/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció continuada al CAP Cas-
tellbisbal
Tram. 250-00730/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 29.11.2011 al 09.12.2011).

Finiment del termini: 12.12.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2011.

Proposta de resolució sobre les gestions 
per a l’ampliació de la zona de protecció es-
pecial per als ocells del delta del Llobregat
Tram. 250-00731/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 26418 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

Les zones humides són els ecosistemes més productius 
del nostre planeta i claus pel funcionament de molts 
processos naturals. Aquest fet es tradueix en beneficis 
directes i clars per a la societat: la fixació de CO2, que 
ens ajuda a esmorteir el canvi climàtic, la generació de 
biomassa, la consolidació de la biodiversitat,

El Delta del Llobregat es la segona zona humida més im-
portant de Catalunya per darrere del Delta de l’Ebre. Ac-
tualment, però, només estan d’alguna manera protegides 
923 Ha d’ambients humits protegits. La protecció es con-
creta en diverses figures, com ara delimitació genèrica 
realitzada pel Pla d’Espais d’Interès Natural, els espais 
no edificables delimitats pel Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner, els Llocs d’Importància Comunitària 
de la xarxa Natura 2000, o les Zones d’especial protec-
ció per a les Aus (ZEPA) declarades d’acord amb la nor-
mativa europea. Però encara hi ha unes 200 ha. sense 
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cap mena de protecció, i d’altres, com ara l’estany de la 
Murtra, la pineda de Gavà, o les zones humides de rere-
pineda de Gavà, que tenen figures de protecció difuses.

Moltes entitats ecologistes han demanat insistentment 
augmentar el grau de protecció del delat del Llobregat, 
concretament, la inclusió d’aquest indret al Conveni 
Ramsar o més recentment l’ampliació de la Zona Espe-
cial de Protecció d’Aus (ZEPA). Les associacions exigei-
xen que s’apliquin els criteris dels apartats 1 i 2 de l’arti-
cle 4 de l’anomenada «Directiva d’Aus», on es demana un 
extens territori protegit per les espècies més vulnerables 
com són el cames llargues, el martinet menut o la polla 
blava, que actualment no es troben suficientment prote-
gides i també la nova colònia de gavina corsa que és la 
única a tota Europa que s’ha establert en un àmbit fluvial 
i que actualment no està catalogada com a zona ZEPA.

La petició d’ampliació ve donada degut a estudis cientí-
fics que demostren que les aus del delta necessiten nous 
espais per la seva conservació. També ve donada per 
la revisió l’any passat de l’IBA (Àrees Importants pels 
Ocells en les sigles en anglès) del Baix Llobregat, on 
destaca un increment del 60% de l’antic IBA i deixa al 
descobert que només el 28% de les 3500 hectàrees estan 
actualment protegides. Els IBA’s són uns inventaris que 
la Comissió Europea va crear per poder delimitar les zo-
nes ZEPA. A l’estat espanyol d’aquests inventaris sota 
criteris científics, se n’encarrega SEO/BirdLife. Al Delta 
del Llobregat el primer inventari data de 1992 i revisat 
el 1998, amb una protecció de 2200 hectàrees, tot i que 
aquesta no s’han respectat i ha entrat en permanent con-
flicte amb el Pla d’Infraestructures del Delta. Així del 
primer inventari 600 hectàrees van passar a formar part 
de l’ampliació del Port i l’Aeroport i ja no s’han catalogat 
en el nou IBA, tot i que s’han incorporat noves àrees com 
les que han de protegir les 380 gavines corses que han 
niat a la nova desembocadura del riu Llobregat.

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

Proposta de resolució

«Fer les gestions necessàries per a promoure, de manera 
immediata, l’ampliació de la Zona Especial de Protecció 
d’Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració i 
l’actualització periòdica del cens de cata-
lans residents a l’exterior
Tram. 250-00732/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 26419 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

La Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior, preveu, a l’article 
26, que la Generalitat de Catalunya elabori un cens de 
catalans residents a l’exterior.

Aquesta obligació legislativa no s’ha complert, tot i ser 
una Llei que fou aprovada per unanimitat de tots els 
grups polítics.

L’existència d’un cens actualitzat de persones catalanes 
residents a l’exterior és un instrument que permetria 
complir més eficientment la tasca de garantir la plena 
igualtat de tracte entre els ciutadans o entitats residents 
o domiciliats a Catalunya amb les persones residents o 
domiciliades fora del territori català

Així mateix el cens faria possible conèixer les xifres 
dels moviments migratoris dels catalans cap a l’exterior 
i valorar quin és el grau de descapitalització intel·lectual 
i laboral que pateix Catalunya, sobretot en moments de 
crisi econòmica com l’actual.

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

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a què, en un termini de sis mesos, compleixi 
l’article 26 de la Llei 18/1996 de relacions amb les co-
munitats catalanes de l’exterior i, per tant, elabori un 
cens de catalans residents a l’exterior i l’actualitzi amb 
la mateixa periodicitat que regeix per al padró municipal 
d’habitants, sol·licitant, si escau, la col·laboració del Go-
vern de l’Estat.»

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
l’operació de venda de les promocions d’ha-
bitatge social públic de lloguer a Alella, el 
Masnou i Teià
Tram. 250-00733/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26450 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

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 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
deixar sense efecte l’operació de venda de les promo-
cions d’habitatge social públic de lloguer als municipis 
d’Alella, El Masnou i Teià per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En el període comprès entre els anys 2003 i 2007, els 
Ajuntaments d’Alella, El Masnou i Teia signaren amb el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
posteriorment amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat, cinc convenis de cessió gra-
tuïta de sòl del seu patrimoni municipal de sòl i habitatge 
a favor de l’INCASÒL, amb la finalitat expressa de que 
es construïssin habitatges protegits de lloguer i de titula-
ritat pública.

Les cinc promocions referides, i executades, són a Alella, 
la Promoció HPP Cal Doctor –Riera de la Coma Fosca, 
48-54–, de 61 habitatges i 66 places d’aparcament distri-
buïts en dos blocs lineals; al Masnou, la Promoció HPP 
Can Jordana –Carrer Torrent de Vallmora,16–, amb un 
bloc aïllat de planta baixa i altell amb 5 locals comerci-
als, tres plantes pis amb 18 habitatges, i una planta so-
terrani amb 23 places d’aparcament per a cotxes i també 
la Promoció HPP Sector Llevant –Carrer de Salvador 
Espriu, 4-16–, amb 72 habitatges distribuïts en tres blocs 
de característiques similars (cada bloc compta amb 24 
habitatges, 20 d’un dormitori i 4 de dos dormitoris); la 
promoció compta també amb 63 places d’aparcament 
distribuïdes en els tres blocs i 9 places d’aparcament d’ús 
exclusiu en superfície situades a la vora dels accessos 
principals a cada edifici; i a Teià les Promocions HPP La 
Plana –Carrer Eric R. Sevensson, 42– amb 27 habitatges 
i 27 places d’aparcament de lloguer i HPP Fabrica Bas-
sols –Carrer Torrent de Can Mateu, 13-15–, edificació 
aïllada que consta de planta baixa i 2 plantes pis, amb 5 
habitatges cadascuna d’elles, i una planta soterrani amb 
15 places d’aparcament.

Tots els convenis preveien clàusules on s’establia la pre-
ferència dels residents dels municipis en les adjudicaci-
ons dels habitatges i aparcaments de lloguer. En alguns 
dels convenis s’identificaven els grups de risc d’exclusió 
als quals anirien destinats els mateixos i s’establien clàu-
sules addicionals en benefici i interès del municipis.

En alguns convenis es preveien clàusules de reversió del 
sòl a titularitat municipal en el supòsit d’incompliment 
del pactat per part del Departament i, en qualsevol cas, 
aquest dret està previst legalment per al cas de incompli-
ment de les condicions de la cessió.

Recentment l’INCASÒL ha iniciat els tràmits del proce-
diment de comercialització mitjançant compravenda, en 
un sol lot o individualment, de la totalitat de les promo-
cions esmentades, havent-se publicat el 19 d’octubre de 
2011 l’anunci del procediment d’adjudicació d’aquestes 
promocions.

De portar-se endavant, aquesta proposta suposarà priva-
titzar una part important del patrimoni municipal de sòl i 
habitatge dels respectius municipis d’Alella, El Masnou i 
Teià, cedit gratuïtament a l’INCASÒL, incomplint dife-
rents normes legislatives com ara el Decret 336/1988 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, el 
Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al Dret a l’Ha-
bitatge 2009 - 2012, el Reial Decret Legislatiu 2/2008, 
de 20 de juny, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Així mateix, aquesta privatització, si finalment es re-
alitza, a més d’incomplir les condicions de la cessió, 
deixarà en mans dels compradors de les promocions la 
decisió sobre la venda futura d’aquests habitatges, quan 
hagi transcorregut el termini durant el qual mantinguin 
la qualificació de règim de protecció pública de lloguer.

Aquesta futura venda suposaria un cop decisiu contra les 
polítiques de promoció d’habitatge protegit públic i de 
lloguer, per les quals varen apostar clarament els muni-
cipis esmentats, que van preferir cedir gratuïtament el 
seu sòl a l’Incasòl per a la promoció pública d’habitatge 
protegit de lloguer, renunciant a d’altres opcions, provi-
nents de la iniciativa privada, que haurien representat 
importants ingressos per a les respectives arques muni-
cipals.

L’Ajuntament d’Alella ha aprovat, per unanimitat, una 
moció en la qual insta l’INCASÒL a retirar de la venda 
de manera immediata la promoció d’habitatge públic de 
lloguer de Cal Doctor i l’adverteix que en cas de no aten-
dre la nostra petició, l’Ajuntament d’Alella emprendrà to-
tes les accions legals que consideri oportunes davant dels 
tribunals de justícia per tal d’impedir que aquesta venda 
es produeixi.

L’Ajuntament del Masnou debatrà, aquest dijous, dues 
mocions: la primera, presentada pel grup municipal 
d’ICV-EUiA, en la qual es demana al Ple que manifesti 
el seu rebuig i la seva més enèrgica oposició a la intenció 
de l’Incasòl de vendre les promocions de Can Jordana 
i Llevant del Masnou, s’insta al govern a que iniciï les 
actuacions necessàries, dins el marc legal vigent, per tal 
d’evitar que l’Incasòl vengui les promocions de Can Jor-
dana i Llevant i es demana a la població del Masnou i 
a les diferents entitats, associacions i col·lectius del mu-
nicipi, que prestin el màxim suport i col·laboració a les 
accions que, des del consistori, s’acordin per evitar la 
venda d’aquestes dues promocions; la segona, presentada 
pels grups municipals de CiU i ERC, amb un redactat 
semblant a l’aprovat per l’Ajuntament d’Alella.
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Els alcaldes de les tres poblacions, que seran rebuts el 
proper 18 de novembre per responsables del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, han fet arribar a dife-
rents mitjans de comunicació, la seva oposició a la inten-
ció de l’Incasòl de vendre les 5 promocions esmentades.

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

Proposta de resolució

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

Deixar sense efecte, i en el seu cas retrotraure totes les 
actuacions realitzades, en el procediment iniciat per 
l’INCASÒL de comercialització mitjançant compraven-
da, en un sol lot o individualment, de les cinc promoci-
ons d’habitatges de protecció oficial de lloguer, públics 
ja executades, a Alella, la Promoció HPP Cal Doctor 
–Riera de la Coma Fosca, 48-54–; al Masnou. Promo-
ció HPP Can Jordana –Carrer Torrent de Vallmora, 16–, 
així com la Promoció HPP Sector Llevant –Carrer de 
Salvador Espriu, 4-16–, i a Teià les Promocions HPP 
La Plana –Carrer Eric R. Sevensson, 42– i HPP Fabrica 
Bassols –Carrer Torrent de Can Mateu, 13-15.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
línia d’actuació de la Secretaria d’Afers Ex-
teriors per mitjà de les comunitats catalanes 
a l’exterior per a donar suport a l’acollida de 
la nova emigració catalana
Tram. 250-00734/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26453 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

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 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent sobre 
la creació d’una nova línia d’actuació de la secretaria 
d’Afers Exteriors de la Generalitat per donar suport a 
l’acollida de la nova emigració catalana, per mitjà de les 
comunitats catalanes a l’exterior per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea.

Exposició de motius

Durant la compareixença dels representants de la Fede-
ració Internacional d’Entitats Catalanes davant la Co-

missió d’Acció Exterior i Unió Europea del Parlament de 
Catalunya, tinguda el passat dia 10 de novembre de 2011, 
es va posar de manifest que els Casals catalans i d’altres 
entitats de les comunitats catalanes a l’exterior, estan re-
bent un creixent demanda d’assessorament, suport eco-
nòmic i social i d’ajut a la primera acollida per facilitar 
la integració sòcio-laboral, en els respectius països de 
destí, d’un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de Ca-
talunya que s’estan veient obligats a emigrar del nostre 
país per causa de la manca d’oportunitats de treball.

Aquesta nova emigració –van fer notar els representants 
de la FIEC– no està formada sols per professionals, joves 
i persones amb gran formació acadèmica o experiència, 
sinó que també compren un gran nombre de persones 
sense especial qualificació ni recursos econòmics, que 
emigren a diversos països sense tenir clares ofertes de 
treball, sols amb la intenció de buscar noves oportuni-
tats, davant una situació desesperada. És per això que, 
de forma creixent, els Casals catalans i d’altres entitats 
de les Comunitats catalanes a l’exterior, reben peticions 
d’ajuda de tota mena per part de ciutadans i ciutadanes 
recent arribats als països de destí, sense disposar de re-
cursos humans, materials, tècnics i de formació neces-
saris per atendre-les degudament, per manca de línies 
específiques d’ajut i col·laboració per part de la Genera-
litat de Catalunya, a diferència del que sí fan d’altres co-
munitats autònomes de l’Estat espanyol.

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

Proposta de resolució

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

1. Crear una nova línia pressupostària de col·laboració, 
assistència humana, material i tècnica amb les Comu-
nitats catalanes a l’exterior, destinada a donar suport a 
programes específics d’acollida en els països de destí, als 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya que s’estan veient 
obligats a emigrar del nostre país per raons econòmiques 
i socials.

2. Aquesta línia de suport als programes d’acollida haurà 
de contemplar, com a mínim, aspectes relatius a l’asses-
sorament, formació, suport econòmic, social i assisten-
cial a la primera acollida de ciutadans i ciutadanes cata-
lans emigrats per raons econòmiques, per tal de facilitar 
llur integració sòcio-laboral i cultural, en els respectius 
països de destí.

3. Aquesta línia de suport s’haurà d’articular en base a 
convenis plurianuals, sobre unes bases prèviament con-
certades amb la FIEC, amb participació i aportacions 
específiques dels diversos departaments del govern afec-
tats per raó de les seves competències, i s’haurà d’im-
plementar a partir del pressupost del 2012, amb dotació 
suficient.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre la creació de la 
targeta catalana d’assistència sociosanità-
ria per als catalans residents a l’estranger
Tram. 250-00735/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26454 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

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 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent de 
creació de la targeta catalana d’assistència sòcio-sanità-
ria als catalans i catalanes residents a l’estranger per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

Durant la compareixença dels representants de la Fede-
ració Internacional d’Entitats Catalanes davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Unió Europea del Parlament 
de Catalunya, tinguda el passat dia 10 de novembre de 
2011, es va posar de manifest que actualment existeix un 
nombre considerable de ciutadans i ciutadanes residents 
de forma permanent i –alguns– des de fa molts anys, a 
diversos països d’acollida que, per diverses raons d’edat, 
malaltia, limitacions funcionals, manca de treball, insu-
ficiències dels sistemes sanitaris i assistencials del lloc 
de residència, etc. estan necessitats de rebre assistència 
sòcio-sanitària complementària o supletòria de la que es 
presta de forma ordinària en els respectius països de re-
sidència, i que acudeixen als Casals catalans i d’altres 
entitats de les comunitats catalanes a l’exterior en busca 
d’assessorament i ajuda, sense que se’ls pugui oferir cap 
recurs específic per part de la Generalitat de Catalunya.

Els compareixents, així mateix, van fer notar que diver-
ses comunitats autònomes de l’Estat espanyol, sí que han 
creat targetes assistencials pels seus residents a l’exteri-
or, que incorporen diverses prestacions complementàries 
o supletòries, de caràcter sòcio-sanitari i que –així ma-
teix– en cas de retorn al país d’origen, els permet accedir 
amb peu d’igualtat als serveis sòcio-sanitaris i assisten-
cials, com a resta dels seus conciutadans.

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

Proposta de resolució

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

1. Crear una targeta assistencial específica pels ciuta-
dans i ciutadanes catalans residents a l’exterior que ho 
sol·licitin i n’acreditin la necessitat.

2. La targeta assistencial específica pels ciutadans i ciu-
tadanes catalans residents a l’exterior, haurà d’incorpo-

rar ajuts i prestacions complementàries o supletoris, de 
caràcter sòcio-sanitari per cobrir les mancances o defi-
ciències específics dels sistemes assistencials i sanitaris 
dels països de residència.

3. La targeta assistencial específica pels ciutadans i ciu-
tadanes catalans residents a l’exterior, en cas de retorn, 
temporal o permanent, dels seus titulars a Catalunya, 
els ha de permetre accedir amb peu d’igualtat als ser-
veis sòcio-sanitaris i assistencials, com a resta dels seus 
conciutadans, complementant –en allò que calgui– les 
cobertures a que tinguin dret en aplicació dels respectius 
convenis internacionals d’assistència sòcio-sanitària, 
amb els països de residència.

4. Aquesta targeta assistencial específica pels catalans i 
catalanes residents a l’exterior, s’ha de configurar amb la 
participació dels diversos departaments del govern de la 
Generalitat afectats per raó dels destinataris i dels con-
ceptes a incloure, així com amb la col·laboració i asses-
sorament de les Entitats Catalanes de l’Exterior.

5. Aquesta targeta assistencial específica pels catalans i 
catalanes residents a l’exterior, haurà de implantar-se, de 
forma progressiva, dins l’exercici pressupostari 2012.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de noves línies d’actuació i el restabliment 
dels convenis pluriennals de col·laboració 
entre la Secretaria d’Afers Exteriors i les co-
munitats catalanes a l’exterior per al desen-
volupament de programes de suport a l’emi-
gració catalana
Tram. 250-00736/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26455 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

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 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal de recuperar l’establiment de noves línies de suport 
i convenis plurianuals de col·laboració pel desenvolupa-
ment de programes específics, entre la secretaria d’Afers 
Exteriors de la Generalitat i les Comunitats Catalanes de 
l’Exterior per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

Durant les compareixences del Sr. Secretari d’Afers ex-
teriors del govern de la Generalitat de Catalunya i dels 
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representants de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea del Parlament de Catalunya, tingudes el passat 
dia 10 de novembre de 2011, es va posar de manifest que, 
en el corrent exercici pressupostari, el govern ha optat 
per donar prioritat a les convocatòries de subvencions, 
per programes i activitats específics, en lloc dels conve-
nis plurianuals que s’havien vingut acordant en els dar-
rers exercicis.

Els representants de la FIEC van posar de manifest que, 
tot i comprendre les raons excepcionals que havien justi-
ficat el sistema de subvencions específiques, tramitades 
amb caràcter urgent, per l’exercici 2011, el cert és que 
preferien el sistema de convenis plurianuals, vinculats a 
línies d’actuació específiques, per tal com permetien a 
les entitats catalanes de l’exterior, planificar millor les 
seves activitats i disposar de previsions que n’assegurin 
el finançament i la cobertura a mig termini.

D’altra part, els representants de la FIEC també van po-
sar de manifest la conveniència d’ampliar els programes 
o línies d’actuació als que el govern de la Generalitat 
dóna suport, en concret es van apuntar les següents: acti-
vitats culturals; ensenyament de la llengua catalana; ori-
entació professional i formació universitària, en la mo-
dalitat de beques; suport assistencial sòcio-sanitari als 
residents catalans a l’exterior; programes d’acollida a la 
nova emigració; infraestructures i equipaments.

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

Proposta de resolució

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

1. Preveure i dotar, dins dels pressupostos de 2012, les 
següents línies de suport a les comunitats catalanes a 
l’exterior: activitats culturals; ensenyament de la llengua 
catalana; orientació professional i formació università-
ria, en la modalitat de beques; suport assistencial sòcio-
sanitari als residents catalans a l’exterior; programes 
d’acollida a la nova emigració; infraestructures i equi-
paments.

2. Donar prioritat a l’establiment de convenis de caràcter 
plurianual amb les entitats catalanes de l’exterior, per la 
implementació i desenvolupament de les diverses línies 
d’actuació, sense perjudici dels necessaris complements 
per via de subvencions específiques, en casos excepcio-
nals o per actuacions puntuals.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
l’ampliació de les beques perquè estudiants 
universitaris catalans residents a l’estranger 
puguin estudiar a les universitats de Cata-
lunya
Tram. 250-00737/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 26456 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

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 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent de 
recuperació de les beques per a estudiants universitaris 
catalans i catalanes residents a l’estranger, per tal que 
puguin estudiar a les universitats de Catalunya per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

Durant la compareixença dels representants de la Fede-
ració Internacional D’entitats Catalanes davant la Co-
missió d’Acció Exterior i Unió Europea del Parlament de 
Catalunya, tinguda el passat dia 10 de novembre de 2011, 
es va posar de manifest la importància de que es tornin 
a convocar Beques per tal que estudiants universitaris 
i universitàries catalans, residents a l’estranger, puguin 
estudiar en universitats de Catalunya. Es va posar de re-
lleu com, aquestes beques, serveixen per formar profes-
sionals que, en el futur, poden tenir un paper rellevant 
en els seus països de residència, amb el que suposa per 
a Catalunya que aquests futurs dirigents mantinguin els 
vincles socials, culturals i econòmics amb el seu país 
d’origen familiar.

Els representants de la FIEC varen lamentar que aques-
tes beques s’hagin deixat de convocar durant l’exercici 
pressupostari 2011, i van instar a que el Parlament im-
pulsi la seva recuperació i, si pot ser, la seva ampliació.

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

Proposta de resolució

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

Recuperar i ampliar, en l’exercici pressupostari 2012, la 
convocatòria de Beques per tal que estudiants universi-
taris i universitàries catalans, residents a l’estranger, pu-
guin estudiar en universitats de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’especialistes al CAP Amadeu 
Torner, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00738/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 26490 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre l’eliminació 
del servei d’especialistes del CAP Amadeu Torner, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les mesures d’estalvi endegades pel Govern de la Ge-
neralitat en l’àmbit de la salut pública estan repercutint 
de manera directa sobre l’atenció que reben els usuaris i 
usuàries de la salut publica. En el municipi de L’Hospita-
let de Llobregat s’ha suprimit el servei de metges especi-
alistes del CAP Amadeu Torner.

Aquesta eliminació de servei ha estat denunciada pels 
veïns del barri de Santa Eulàlia, que en són els afectats. 
La denuncia constata que ara han de desplaçar-se al Cap 
de la Rambla Just Oliveras o als hospitals de Bellvitge o 
General del mateix municipi, de manera que 7.000 per-
sones grans han de desplaçar-se a altres barris de la ciu-
tat per a rebre assistència.

Des de la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospi-
talet pronostiquen noves retallades que encara agreuja-
ran més «la precària» situació de la salut a la ciutat.

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 el servei d’especialistes al CAP Amadeu 
Torner del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 250-00739/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 26491 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre l’institut Sant Vicenç de 
Montalt, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Sant Vicenç de Montalt és un petit municipi del Mares-
me on fa anys tenen una mancança important en infra-
estructures de primera necessitat, és tracta d’un institut. 
Aquest dèficit s’arrossega des del 2008, quan l’equipa-
ment educatiu va començar a funcionar amb mòduls pre-
fabricats en espera de la construcció de les dependències 
definitives.

Finalment es va incloure una partida als darrers pressu-
postos del govern anterior per tal de poder realitzar la 
construcció de l’institut que evitaria continuar en mòduls 
prefabricats. Uns mesos més tard, els pares del centre 
van tenir una reunió amb l’aleshores conseller d’Educa-
ció, Ernest Maragall, el qual va informar que s’hauria de 
posposar la construcció del centre per manca de pressu-
post.

Fa pocs dies, veient que el nou govern no té la intenció 
d’esmenar aquesta solució, i veient que el problema no 
són els mòdols prefabricats en sí, sinó el fet que aquests 
aviat restaran insuficients per absorbir els futurs estudi-
ants, l’AMPA del centre ha iniciat una recollida de signa-
tures per tal de visualitzar el malestar de la comunitat i 
la necessitat de solucionar aquesta problemàtica.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a construir de forma immediata l’institut de Sant 
Vicenç de Montalt.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la pesca recre-
ativa responsable
Tram. 250-00740/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 26557 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Carmel Mòdol i 
Bresolí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent, sobre la pesca 
recreativa responsable, per tal que sigui substanciada 
davant la Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacio i 
Medi Natural.

Exposició de motius

La pesca recreativa es realitza exclusivament amb fina-
litats d’oci i competició i consisteix en la captura d’es-
pècies submergit o en superfície amb uns determinats 
aparells de pesca. La modalitat de pesca recreativa ha 
experimentat en els últims anys un considerable aug-
ment, a causa del desenvolupament del sector turístic, 
que està afavorint la proliferació d’embarcacions dedica-
des a la pesca no professional i a la pràctica de la pesca 
selectiva mitjançant bussejo a pulmó lliure.

És evident que aquest tipus d’activitats, tant per la seva 
pròpia naturalesa com per la incidència en els recursos 
pesquers, exigeixen un règim de control específic i unes 
limitacions específiques, que per descomptat no substi-
tueixen, sinó que se sumen a les mesures de conservació 
i protecció dels recursos establerts amb caràcter general 
en la regulació sectorial.

Les diferents administracions són les que regulen aques-
ta activitat, expedeixen les llicències, prohibeixen la 
pràctica en certes àrees i regulen l’ús dels arts i aparells.

La institució que recomana com regular aquesta pes-
queria es ICCAT, una associació mundial de països que 
pesquen aquesta espècie. Des de que hi ha el pla de recu-
peració de la tonyina la pesca recreativa té una tempora-
da concreta per a pescar aquest peix, al mateix moment 
que es recomana la pesca sense mort de la captura i un 
exemplar per dia.

Una qüestió d’interpretació de la norma esta portant mes 
d’un malentès ja que el servei d’inspecció interpreta que 
ni tant sols permet fer la pesca sense mort fora de la tem-
porada establerta.

La pesca recreativa al Mediterrani de l’estat espanyol 
mou al voltant d’uns 500 Meuros/any, dels que 300 apro-
ximadament corresponen a Catalunya.

La Unió Europea estableix una única quota per tot l’Es-
tat. L’estat reparteix entre les diferents flotes. La quota 
de la pesca recreativa es única per a totes les comunitats 
autònomes però la migració de la tonyina vermella du-
rant el seu trajecte cap a aigües càlides provoca que a 
Catalunya sigui gairebé impossible que les embarcaci-

ons recreatives de Catalunya puguin pescar tonyina ver-
mella, ja que la quota es consumeix abans de que arribi.

També cal tenir present que la pesca recreativa esdevé 
un recurs turístic de qualitat i permet donar alternatives 
econòmiques a la gent del sector de la pesca tradicional

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a: 

«Fer les gestions necessàries davant del govern de l’Estat 
per a ampliar la quota de la pesca recreativa i redefinir 
els criteris establerts per a la pesca de tonyina vermella 
amb embarcació recreativa, de tal manera que s’establei-
xi un repartiment de quotes autonòmiques, enlloc d’una 
única quota estatal».

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa Carmel Mòdol i Bresolí
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre els sistemes 
que regulen els controls de velocitat i la dis-
tància entre els senyals de limitació de ve-
locitat
Tram. 250-00741/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26749 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Celestino Corbac-
ho Chaves, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior.

Exposició de motius
Des del 7 de febrer de 2011 els trams de la C-31 sud (Au-
tovia de Castelldefels) i la C-32 (Autopista del Garraf) ja 
regulats amb velocitat variable, es van mantenir com a 
tals, però es va modificar a l’alça el límit màxim fins als 
120 km/h en alguns trams.

La velocitat variable, deuria funcionar de tal manera 
que permetés modular la velocitat de la via a la baixa 
en funció de diversos paràmetres com la congestió, les 
incidències viàries, les inclemències meteorològiques o 
les condicions ambientals.

El Servei Català de Trànsit disposa d’un equipament que 
permet avaluar en cada moment les vies d’aplicació del 
control dinàmic de la velocitat variable. Un sistema que 
consisteix estacions de presa de dades d’intensitat de ve-
hicles i velocitat, per a poder calcular la velocitat òptima 
a través d’una xarxa de comunicacions en fibra òptica 
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que connecta l’equip de camp amb el Centre d’Informa-
ció Viària de Catalunya (CIVICAT) del Servei Català de 
Trànsit, on es troba l’aplicació informàtica que gestiona 
el sistema de control dinàmic de la velocitat. I el més 
important, els senyals lluminosos ubicats en pòrtics cada 
certa distància i senyals laterals en els accessos a les car-
reteres on es publica la informació sobre la velocitat òp-
tima en cada moment segons indiqui el sistema.

Aquest sistema hauria d’ésser suficient per tal de con-
trolar de manera òptima la regulació de la velocitat en 
aquestes vies. No obstant, es dona la circumstància que 
en determinats trams d’aquestes carreteres, les limitaci-
ons de velocitat canvien diverses vegades en trams molt 
curts de via.

Aquest fet obliga els conductors a estar molt atents per-
què hi ha ocasions en què els senyals canvien diverses 
vegades en tan sols 500 metres, i provoca que els con-
ductors hagin de frenar o accelerar diverses vegades en 
un espai molt curt. Cal prestar-li atenció a la limitació 
de velocitat dels senyals lluminosos, amb l’inconvenient 
afegit de que en ocasions els panells lluminosos indiquen 
una velocitat i els senyals fixos una altra de diferent.

La necessitat d’haver d’estar observant en cada moment 
els senyals de trànsit que indiquen que s’ha de canviar de 
velocitat en curts espais de via, pot provocar que el con-
ductor perdi reflexos davant de qualsevol imprevist a la 
carretera, podent augmentar així la sinistralitat d’aques-
tes vies i tornant incongruent una de les finalitats de la 
velocitat variable, com es la modulació de les incidències 
viaries.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a una millor gestió dels sistemes que regulen 
els criteris de la velocitat variable, per tal d’augmentar 
les distàncies entre les variacions de límits de velocitat 
permesos, publicats pels senyals lluminosos en les vies 
regulades per aquest sistema.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Celestino Corbacho Chaves
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la restitució 
dels serveis de traumatologia, cirurgia ge-
neral, cirurgia vascular i dermatologia al 
CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00742/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 27091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup 
Parlamentari d’ERC, Dolors Camats i Luis, portaveu del 
Grup Parlamentari d’ICV - EUiA, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Les retallades en l’àmbit de la salut s’estenen arreu del 
territori, alhora que ho fa el rebuig que aquestes gene-
ren entre ciutadania, persones professionals i adminis-
tracions locals, així com la preocupació pel què suposa 
d’afectació a la qualitat i l’equitat del sistema sanitari.

A la comarca del Baix Llobregat s’està produint la reac-
ció contra les retallades per part de la ciutadania i les or-
ganitzacions de la societat civil. També diferents Ajun-
taments del Baix Llobregat nord s’han manifestat en 
contra d’aquestes retallades. Es tracta d’un equipament 
emblemàtic que està patint les conseqüències d’aquesta 
política que atempta contra la qualitat assistencial és el 
CAP de Sant Andreu de la Barca. S’han suprimit les es-
pecialitats de traumatologia, cirurgia general, cirurgia 
vascular i dermatologia al Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària de La Solana a Sant Andreu de la Barca. Des 
del passat 2 de novembre, els ciutadans de la zona d’in-
fluència del CAP, que inclou els municipis de Pallejà, 
Corbera de Llobregat i Castellví de Rosanes, han de des-
plaçar-se fins a Martorell per rebre atenció en aquestes 
especialitats. Per tant, són desenes de milers les perso-
nes que, per a aquestes especialitats, disposaven fins fa 
pocs dies d’un servei de proximitat que havia millorat 
l’accessibilitat al sistema. Ara, però, són molts els ciu-
tadans, especialment persones grans i amb discapacitat, 
els que veuen dificultada l’atenció de la seva salut, en un 
moment en què l’anomenada «reordenació» del sistema 
sanitari es materialitza en tancament de centres i també 
en reduccions horàries, reducció de dotacions de profes-
sionals i en la retallada del servei de transport sanitari 
urgent.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a restituir el servei d’especialistes traumatologia, ci-
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rurgia general, cirurgia vascular i dermatologia al CAP 
La Solana de Sant Andreu de la Barca.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats 
i Luis, portaveu del GP d’ICV - EUiA

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de 
la Barca
Tram. 250-00743/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 27092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Els portaveus sotasignants, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre l’am-
pliació de l’escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat), per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les obres d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca fa molts anys que estan en fase pre-
paratòria.

Ja el mes de maig del 2002 es va publicar al DOGC una 
primera licitació de l’assistència tècnica per a la redacció 
del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi de seguretat 
i salut, de l’estudi geotècnic, de l’estudi de patologies i 
posterior direcció d’obra d’ampliació. Es va fixar un ter-
mini de 6 mesos per tenir-la a punt un cop adjudicada i 
no és fins a la legislatura següent que s’aprova un acord 
de Govern amb una partida de 4,5 milions d’euros per 
dur-la a terme.

Al novembre del 2006 que es publiquen les bases per a 
una nova licitació de l’assistència tècnica per a la redac-
ció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i 
salut, el projecte d’activitats per a llicència ambiental, la 
gestió de la tramitació de llicències, l’estudi de patologi-
es, l’estudi geotècnic i el projecte d’enderroc i posterior 
direcció d’obra d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà.

El gener del 2007 s’adjudica i el projecte executiu no està 
a punt fins al juny del 2008. I no és fins al 24 de juliol 
de 2010 que el Govern treu a licitació per mitjà de l’em-
presa pública GISA l’execució de les obres d’ampliació 
de l’escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca, 
que s’adjudiquen l’agost del 2010 a Acsa, Obras e Infra-
estructuras, SA per un import total de 5,3 milions d’eu-
ros, IVA inclòs.

Les obres tenien una previsió d’inici al novembre del 
2010 i encara no han començat.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar de manera immediata l’execució de les 
obres d’ampliació de l’escola Àngel Guimerà de Sant 
Andreu de la Barca (Baix Llobregat)

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV - EUiA; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la restitució del 
coeficient reductor del cànon de l’aigua dels 
municipis de les conques dels rius Ebre, Sé-
nia i Garona en els pressupostos del 2012
Tram. 250-00744/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 27134 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
recuperar la bonificació del cànon a les Terres de l’Ebre 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Amb l’aprovació de la llei 7/2011, de 27 de juliol de me-
sures fiscals i financeres, d’acompanyament als pressu-
postos del 2011 es van introduir diverses esmenes de 
CiU que es van aprovar amb el vot favorable del PP, mo-
dificacions en la tributació de l’aigua, en concret en el 
cànon de l’aigua. La desaparició progressiva del coefici-
ent reductor que s’aplicava sobre el cànon de l’aigua als 
usuaris catalans de la Conca de l’Ebre i del Sènia.

Aquesta bonificació del cànon es justificava per la major 
disponibilitat d’aigua a les Terres de l’Ebre i com a con-
seqüència per la menor necessitat de realitzar grans in-
versions per accedir a l’aigua. De fet moltes de les grans 
inversions executades d’abastament i sanejament a les 
comarques de l’Ebre s’han fet amb càrrec a la Confede-
ración Hidrográfica de l’Ebre i per tant no han contribuït 
a agreujar la situació econòmica de l’ACA.

En aquest context, es van modificar els coeficients re-
ductors, entre ells el que afecta als municipis que reben 
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el seu abastament de la conca del riu Ebre i del riu Sènia 
tant per a particulars com per a empreses fins a arribar 
a la desaparició total de la bonificació al 2013, en un es-
calat què passava del 0’7 el 2010, al 0’9 el 2011, 0’95 el 
2012 i l’1 al 2013 en usos domèstics i del 0’5 el 2010, al 
0’7 el 2011, 0’9 el 2012 i l’1 el 2013.

Atès què aquesta supressió és injusta i insolidària envers 
les Terres de l’Ebre, territori què aporta l’aigua i part de 
l’energia de Catalunya i què pot agreujar més la seva si-
tuació de competitivitat del territori en perdre un dels 
incentius que gaudia com era el preu més assequible de 
l’aigua per a usos industrials.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a restituir durant 2012 el coeficient reductor del 
cànon de l’aigua dels municipis de la conca del riu Ebre, 
Sènia i Garona, fixat en el 0’7 per a usos domèstics i en 
el 0’5 per a usos industrials reservant la partida pressu-
postària pertinent en el pressupost de l’exercici 2012.

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’habitatge
Tram. 300-00094/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 31965 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 25.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de 
desembre de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les polítiques 
d’habitatge?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el futur de 
l’agricultura i la ramaderia
Tram. 300-00095/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 31966 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 25.11.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de 
desembre de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern sobre el futur de 
l’agricultura i la ramaderia a Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el suport a la 
internacionalització de l’empresa catalana
Tram. 300-00096/09

Presentació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 32204 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.11.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 30 de novembre i 1 de desembre.

– Quin és el capteniment del Govern en relació al suport 
a la internacionalització de l’empresa catalana?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
econòmiques
Tram. 300-00097/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 32252 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 25.11.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 30 de novembre i 1 de 
desembre de 2011.

– Sobre les mesures econòmiques del Govern.

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’atenció a les persones amb discapacitat
Tram. 300-00098/09

Presentació
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 32253 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.11.2011

A la Mesa del Parlament

Juan Bautista Milián Querol, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta al Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 30 de novembre i 1 de desembre.

– Quines són les previsions del Govern respecte a la polí-
tica d’atenció a les persones amb discapacitat?

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

Juan Bautista Milián Querol
Diputat del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Horari del Registre General del Parlament i 
pròrroga automàtica dels terminis d’esme-
nes
Tram. 240-00002/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 22 de 
novembre de 2011, ha acordat que l’horari del Registre 
General del Parlament i les pròrrogues dels terminis 
establerts per a la presentació de documents, siguin els 
següents: 

1. Dies: de dilluns a divendres.

2. Hores: 

a) Matí: de 9 a 14 hores.

b) Tarda: del 15 de gener al 31 de juliol i de l’1 de se-
tembre al 30 de desembre (llevat del Dijous Sant, el 23 
d’abril, el 24 i el 31 de desembre), de 16 a 18.30 hores.

3. El Registre General del Parlament és obert també 
mentre el Parlament és reunit en sessió plenària, o és re-
unida la Mesa o la Junta de Portaveus.

Així mateix, la Mesa acorda que els terminis per a la 
presentació de documents al Registre General del Parla-
ment a què es refereix l’article 94 del Reglament fixats en 
dies, es prorroguen automàticament fins a dos quarts de 
deu del matí del dia hàbil següent.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

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



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

4.50.01. INFORMACIó 68

Calendari de dies inhàbils per al 2012
Tram. 241-00002/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de 
novembre de 2011, d’acord amb els articles 95 del Re-
glament i concordants, fixa el calendari següent de dies 
inhàbils per a l’any 2012, als efectes del còmput de ter-
minis parlamentaris i de la presentació de documentació 
en el Registre General del Parlament de Catalunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils 
els següents: 

6 de gener (divendres) Reis

6 d’abril (divendres) Divendres Sant

9 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig (dimarts) Festa del Treball

28 de maig (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada

15 d’agost (dimecres) l’Assumpció

11 de setembre (dimarts) Diada Nacional de Catalunya

24 de setembre (dilluns) Mare de Déu de la Mercè

12 d’octubre (divendres) Festa Nacional d’Espanya

1 de novembre (dijous) Tots Sants

6 de desembre (dijous) Dia de la Constitució

8 de desembre (dissabte) la Immaculada

25 de desembre (dimarts) Nadal

26 de desembre (dimecres) Sant Esteve

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

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

Renúncia de la condició de senador/sena-
dora representant de la Generalitat al Senat

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data 20 de novembre de 2011, Joan 
Sabaté i Borràs i M. Assumpta Baig i Torras han renun-
ciat a la condició de senadors representants de la Gene-
ralitat al Senat, càrrec per al qual van ésser elegits pel 
Parlament en la sessió plenària tinguda el 9 de febrer de 
2011, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya, amb els articles 5 i 6 de la Llei 6/2010, del 
26 de març, del procediment de designació dels senadors 
que representen la Generalitat al Senat, i amb l’article 
152 del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2011

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 32/IX,  
sobre la concentració de les dependències 
dels diferents serveis i unitats dels departa-
ments de la Generalitat per a reduir costos
Tram. 290-00025/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 27324 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00025/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 32/IX, 
sobre la concentració de les dependències dels diferents 
serveis i unitats dels departaments de la Generalitat per 
a reduir costos.

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 32/IX, sobre la concentració 
de les dependències dels diferents serveis i unitats dels 
departaments de la Generalitat per a reduir costos (núm. 
tram. 290-00025/09), us informo del següent: 

Des de l’inici de legislatura el Govern ha adoptat mesu-
res de racionalització i simplificació de l’estructura del 
sector públic, amb l’objectiu de guanyar en eficiència i 
austeritat. En aquest sentit, també cal assenyalar que el 
Pla de Govern 2011-2014 estableix mesures de raciona-
lització, simplificació i austeritat, entre les quals: a) la 
reducció en un 20-25% els departaments, càrrecs públics 
i personal de confiança; b) un pla de reducció i concen-
tració d’empreses, organismes i consorcis públics amb 
l’objectiu de reduir-ne un mínim del 20-25%; i c) racio-
nalitzar l’estructura del sector públic de la Generalitat i 
els recursos que s’hi destinen.

D’acord amb aquestes actuacions conduents a la reducció 
de costos, i pel que fa a la l’objecte de la Resolució 32/IX 
sobre concentració de dependències dels diferents serveis 
i unitats dels departaments de la Generalitat, cal dir que 
en aquest sentit el Govern ja està portant a terme una con-
centració d’oficines, més o menys disperses, en espais dels 
quals ja disposi la Generalitat per tal d’aconseguir una op-
timització dels recursos immobiliaris existents.

Així mateix s’està en procés d’examinar els diferents ar-
rendaments en què hi ha oficines de la Generalitat, per 
tal de disposar d’una visió global dels mateixos, deter-
minar l’abast i conseqüències de l’optimització de recur-
sos immobiliaris per la concentració d’espais i, en conse-
qüència, possibilitar: 

a) l’eventual resolució dels contractes d’arrendament 
d’aquells espais que restin buits, com a resultat de la con-
centració d’espais; 
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b) reocupar els espais que, en restar buits com a resultat 
de la concentració d’espais, resultin més econòmics que 
d’altres que han de continuar en arrendament; i

c) fer la comparativa de situació-superfície-preu d’aquells 
espais que encara restin vigents amb altres de situacions 
i característiques similars per, si es donessin les circum-
stàncies d’idoneïtat requerides, reubicar-los.

Cal assenyalar que aquests processos s’han de desenvo-
lupar temporalment i correlativament en el mateix ordre 
ara exposat. Un cop acabats, i amb coneixement de la 
situació immobiliària de la Generalitat i de les necessi-
tats d’espai que es puguin requerir a mitjà termini, serà 
quan seqüencialment s’escaurà l’anàlisi i possible plan-
tejament d’establir convenis amb altres administracions, 
amb les eventuals contraprestacions que, en cada cas, es 
puguin donar.

Finalment, i en relació amb la concentració de depen-
dències administratives per facilitar l’accés als ciutadans 
cal dir que aquest és un procés que s’ha realitzat a la 
ciutat de Girona i que actualment és en fase inicial a la 
ciutat de Tortosa. Amb tot, tenint en compte les actu-
als necessitats de contenció de la despesa, el projecte de 
construcció o adequació de nous edificis administratius 
ha de restar necessàriament restringit. Això no obsta 
perquè, a l’empara del corresponent i necessari desen-
volupament econòmic, es pugui estudiar un nou projecte 
d’aquestes característiques.

Barcelona, 17 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 66/IX,  
sobre mesures per al manteniment de la 
producció de la planta de Yamaha a Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 290-00058/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 26433 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00058/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 66/IX, 
sobre mesures per al manteniment de la producció de 
la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental).

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 66/IX, sobre mesures per 
al manteniment de la producció de la planta de Yama-
ha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (núm. 
tram. 290-00058/09), us informo del següent: 

a) El Govern està fent un seguiment exhaustiu de la si-
tuació de Yamaha des del punt de vista industrial i està 

recollint informació de primera mà, tant de la compa-
nyia, com de les organitzacions sindicals i també dels 
proveïdors i indústria auxiliar de les activitats indicades.

Un cop avaluada aquesta informació, s’aplicaran les me-
sures necessàries, adreçades a garantir la continuïtat de 
l’empresa o a minimitzar l’impacte del seu tancament, en 
el cas que la referida continuïtat fos inviable.

Això es fa d’acord amb les directrius d’actuació del Go-
vern que, emmarcades en la mesura 88 de l’Acord estra-
tègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocu-
pació i la competitivitat de l’economia catalana, es pot 
resumir en els següents punts: 

– Intensificar el coneixement de la realitat industrial, per 
anticipar, ajudar i aproximar-nos a les necessitats que te-
nen les empreses, i per tant poder detectar noves oportu-
nitats en cada sector.

– Fer un seguiment exhaustiu dels projectes d’inversió 
estratègics o tractors a Catalunya.

– Utilitzar els instruments econòmics del pressupost i els 
mecanismes de l’agència ACC1Ó, per facilitar la conti-
nuïtat de les activitats industrials a Catalunya i de la seva 
indústria auxiliar 

– Captar noves inversions, d’alt valor afegit i tecnològic, 
que compensin la pèrdua de pes de la manufactura, amb 
serveis a la producció, intensius en capital.

b) En aquests moments, no hi ha cap expedient presentat, 
i per tant no existeix un procés de negociació formal-
ment obert. Tot i la retirada de l’expedient de regulació 
d’ocupació presentat a començaments d’any, el Govern 
continua treballant amb la direcció local i la direcció 
corporativa de Yamaha, així com amb els representants 
sindicals i les empreses que constitueixen la cadena de 
valor de la companyia per trobar la millor solució a la 
situació plantejada a principis d’any.

De fet existeix, a petició de les parts, una taula de nego-
ciació i treball conjunt, entre la direcció de la companyia 
i els representants dels treballadors, amb la mediació 
de la inspecció de treball del Departament d’Empresa i 
Ocupació, on cada una de les parts exposa els seus plan-
tejaments en relació a la situació de la companyia.

c) La Direcció General d’Indústria a través d’ACC1Ó ha 
realitzat i està realitzant contactes internacionals, tant a 
nivell corporatiu de Yamaha, per tal de garantir la millor 
solució industrial i laboral davant l’actual reestructura-
ció de les operacions de l’empresa, com a nivell d’altres 
corporacions locals i internacionals, per tal d’aprofitar 
les instal·lacions i capacitats industrials actuals.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat manté, a tra-
vés del Departament d’Empresa i Ocupació, contactes 
regulars amb el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç 
i, de forma especial, ho fa quan hi ha una problemàtica 
que afecta el teixit industrial català. En el cas de l’even-
tual trasllat de la planta de Yamaha de Palau-Solità i 
Plegamans, s’ha donat coneixement de la situació i s’ha 
intercanviat la informació disponible per ambdues parts.

d) Des de l’anunci per part de la multinacional del cessa-
ment de l’activitat productiva a la planta de Palau-solità 
i Plegamans el Govern ha dut a terme nombroses actu-
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acions de negociació i intermediació amb totes les parts 
implicades: direcció local, direcció corporativa, agents 
socials i les empreses que constitueixen la cadena de 
valor per trobar la millor solució, des del punt de vista 
social i industrial a la situació plantejada. Tot i que amb 
la retirada de l’expedient de regulació d’ocupació presen-
tat a començaments d’any, no hi ha en aquests moments 
un procés de negociació formalment obert, a petició de 
les parts s’ha constituït una mesa de negociació i treball 
conjunt, entre la direcció de la companyia i els repre-
sentants dels treballadors, amb la mediació del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació.

De forma paral·lela, en el marc del pla estratègic de la 
motocicleta a Catalunya, s’estan identificant i valorant 
projectes d’inversió que arribat el cas, podrien instal-
lar-se a la planta de Yamaha, ja sigui per produir-hi mo-
dels de motocicleta, de més valor i en sèries més curtes 
o bé per fabricar altres productes de la cadena de valor.

e) El Govern de la Generalitat, a través del Departament 
d’Empresa i Ocupació, ha elaborat conjuntament amb els 
fabricants catalans, els proveïdors i l’associació Cluster-
moto com a representant del sector, un pla estratègic del 
sector de la motocicleta a Catalunya, que es va presentar 
el passat mes de juny.

Aquest pla, que parteix de la base que el sector de la 
moto és viable a Catalunya si el model de negoci es basa 
en l’especialització en productes amb contingut tecno-
lògic, la producció de sèries curtes d’alt valor afegit, la 
internacionalització i el posicionament de marca, inclou 
actuacions molt diverses. Entre aquestes, n’hi un seguit, 
que van adreçades de forma específica al sector auxiliar 
de la motocicleta i que consisteixen en la identificació 
de noves oportunitats de negoci, l’aflorament i el suport 
a de projectes de reorientació estratègica i el suport a 
projectes concrets en el marc dels programes del Govern 
en matèria de d’innovació, internacionalització. Això es 
complementa amb la mediació amb les empreses fabri-
cants per tal de garantir els contractes de subministra-
ment i la minimització dels terminis de pagament.

Barcelona, 31 d’octubre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 67/
IX, sobre la promoció de l’ocupació dels au-
tònoms
Tram. 290-00059/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 26434 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00059/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 67/IX, so-
bre la promoció de l’ocupació dels autònoms.

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 67/IX, sobre la promoció de 
l’ocupació dels autònoms (núm. tram. 290-00059/09), us 
informo del següent: 

El Govern considera prioritàries les polítiques de suport 
a l’emprenedoria i al treball autònom i per aquest mo-
tiu ha inclòs en el Pla de Govern l’elaboració d’un pla 
integral de suport a l’emprenedoria i també d’un pla de 
suport al treball autònom. En aquest sentit podem espe-
cificar el següent: 

a) El Govern ha encarregat l’elaboració d’un estudi per a 
la creació d’una nova cultura emprenedora a Catalunya. 
Aquest estudi serà el full de ruta que seguirà el Govern 
per a les polítiques de foment de l’emprenedoria. Així 
mateix, també està elaborant un pla integral de suport al 
treball autònom. A finals d’any tindrem enllestits amb-
dós plans.

b) Les subvencions per a la promoció de l’ocupació Au-
tònoma es financen a través de les transferències que es 
reben de la Conferència Sectorial del Ministeri de Tre-
ball i Immigració. Enguany s’hi ha destinat 12M? La 
partida no s’ha pogut incrementar respecte l’any anterior 
ja que no s’ha fet la transferència estatal.

c) Tal com s’ha respost en l’apartat a) el Govern està ela-
borant en aquests moments un pla integral de suport a 
l’emprenedoria i un pla integral de suport al treball autò-
nom. Aquests plans inclouran les diferents actuacions a 
emprendre com ara: 

– La inclusió de continguts sobre emprenedoria en totes 
les etapes educatives

– El suport a la creació d’empreses

– Mecanismes de finançament per a la iniciativa empre-
nedora

– El suport al creixement empresarial

d) És voluntat del Govern la creació i posada en funci-
onament del Consell Català del Treball Autònom, tal 
com preveu el DECRET 18/2010, de 23 de febrer, d’apli-
cació a Catalunya de l’Estatut del treball autònom. No 
obstant això, per tal de poder-lo constituir cal un acord 
previ entre les entitats representatives del sector respecte 
a la seva composició i la representativitat de cadascuna 
d’aquestes entitats. Aquest acord encara no s’ha produït 
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per la qual cosa no s’ha pogut constituir formalment el 
Consell.

Barcelona, 31 d’octubre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 68/IX,  
sobre l’elaboració d’un pla estratègic del 
cooperativisme i de les societats laborals
Tram. 290-00060/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 26435 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00060/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 68/IX, so-
bre l’elaboració d’un pla estratègic del cooperativisme i 
de les societats laborals.

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 68/IX, sobre l’elaboració d’un 
pla estratègic del cooperativisme i de les societats labo-
rals (núm. tram. 290-00060/09), us informo del següent: 

El Govern ha inclòs en el seu Pla de Govern l’elaboració 
d’un pla estratègic de les cooperatives i les societats la-
borals amb el suport del Consell Superior de la Coopera-
ció. Aquesta actuació es començarà a desenvolupar l’any 
2012 en funció de les possibilitats pressupostàries.

Barcelona, 31 d’octubre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 69/IX,  
sobre la situació de Derbi, Valeo, Ficosa i 
Yamaha, afectades per processos de des-
localització o de pèrdua de llocs de treball
Tram. 290-00061/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 26436 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00061/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 69/IX, so-
bre la situació de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha, afecta-
des per processos de deslocalització o de pèrdua de llocs 
de treball.

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 69/IX, sobre la situació de 
Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha, afectades per processos 
de deslocalització o de pèrdua de llocs de treball (núm. 
tram. 290-00061/09), us informo del següent: 

1. El manteniment dels llocs de treball constitueix una 
prioritat per a l’actual Govern de la Generalitat, és per 
aquest motiu, que el propi Govern està posat tots els me-
canismes que té al seu abast per a poder mantenir el ma-
jor nombre de llocs de treball.

En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Ocupació 
ha estat i està present a totes les reunions que s’estan du-
ent a terme per a la negociació dels processos de des-
localització presentats per les empreses Valeo, Ficosa i 
Yamaha i, vetlla per garantir les millors condicions per 
al manteniment de l’activitat productiva a Catalunya així 
com per al manteniment del major nombre de dels llocs 
de treball.

2.

a) El Govern està fent un seguiment exhaustiu de la si-
tuació de Derbi des del punt de vista industrial i està re-
collint informació de primera mà, tant de la companyia, 
com de les organitzacions sindicals i també dels proveï-
dors i indústria auxiliar de les activitats indicades.

Un cop avaluada aquesta informació, s’aplicaran les me-
sures necessàries, adreçades a garantir la continuïtat de 
l’empresa o a minimitzar l’impacte del seu tancament, en 
el cas que la referida continuïtat fos inviable.

Això es fa d’acord amb les directrius d’actuació del Go-
vern que, emmarcades en la mesura 88 de l’Acord estra-
tègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocu-
pació i la competitivitat de l’economia catalana, es pot 
resumir en els següents punts: 

– Intensificar el coneixement de la realitat industrial, per 
anticipar, ajudar i aproximar-nos a les necessitats que te-
nen les empreses, i per tant poder detectar noves oportu-
nitats en cada sector.

– Fer un seguiment exhaustiu dels projectes d’inversió 
estratègics o tractors a Catalunya.

– Utilitzar els instruments econòmics del pressupost i els 
mecanismes de l’agència ACC1Ó, per facilitar la conti-
nuïtat de les activitats industrials a Catalunya i de la seva 
indústria auxiliar 

– Captar noves inversions, d’alt valor afegit i tecnològic, 
que compensin la pèrdua de pes de la manufactura, amb 
serveis a la producció, intensius en capital.

b) El Govern ha dut a terme un seguiment exhaustiu de 
la situació de l’empresa amb totes les parts implicades 
per tal de garantir la millor solució industrial i laboral 
davant la possible reestructuració de les operacions de 
l’empresa amb l’objectiu de minimitzar l’impacte del 
tancament en cas que finalment es confirmés.

Així, s’han mantingut contactes tant a nivell local com 
a nivell corporatiu de Piaggio. Cal destacar la reunió del 
passat 1 d’abril a la seu corporativa del grup Piaggio, en 
la que va participar el Director General d’Indústria. En 
aquesta reunió es van analitzar de forma detallada els ar-
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guments del grup per verificar que, en cas que es confir-
mi el cessament de l’activitat a Martorelles i es presenti 
de forma definitiva l’ERO, aquest s’ajusti a dret i demos-
tri de forma transparent que hi ha causes objectives que 
el suporten.

També s’han mantinguts contactes amb el comitè d’em-
presa per tal de consensuar mesures que, si és el cas, 
s’incorporessin al pla social. Així, es proposarà d’inclou-
re la cessió d’actius d’R+D i intangibles, algunes de les 
marques que pertanyen a Piaggio, que serveixin per po-
tenciar el sector de la moto a Catalunya.

D’altra banda, es proposarà d’incloure al pla social me-
sures adreçades al manteniment de l’activitat dels prove-
ïdors. En aquest sentit també s’han mantingut contactes 
amb les empreses proveïdores de Piaggio i amb l’asso-
ciació Clustermoto. A banda de quantificar l’impacte 
de l’eventual tancament, s’ha treballat en la definició de 
propostes específiques que s’han traslladat a la direcció 
del grup. Aquestes mesures consisteixen en garantir els 
contractes de subministrament, la reducció dels terminis 
de pagament.

c) Des dels l’anunci per part de la multinacional del ces-
sament de l’activitat productiva a la planta de Martore-
lles el Govern de la Generalitat, a través del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació ha dut a terme nombroses 
actuacions de negociació i intermediació amb totes les 
parts implicades: Direcció local, Direcció corporativa, 
Agents socials, les empreses proveïdores i l’Ajuntament 
de Martorelles per trobar la millor solució, des del punt 
de vista social i industrial a la situació plantejada.

d) En el marc del pla estratègic de la motocicleta a Ca-
talunya, s’estan identificant i valorant projectes d’inver-
sió que arribat el cas, podrien instal·lar-se a la planta de 
Martorelles, ja sigui per produir-hi models de motocicle-
ta, de més valor i en sèries més curtes o bé per fabricar 
altres productes de la cadena de valor.

e) El Govern de la Generalitat, a través del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació ha mantingut contactes amb 
les empreses proveïdores de Piaggio i amb l’associació 
Clustermoto, per tal de quantificar l’impacte de l’even-
tual tancament i definir propostes específiques per tal de 
traslladar-les a la direcció del grup. Aquestes mesures 
consisteixen en garantir els contractes de subministra-
ment i la reducció dels terminis de pagament. A banda, 
el Govern ha establert els mecanismes d’ajuda oportuns 
per convertir-los en proveïdors globals del grup Piaggio.

Finalment s’han concretat altres mesures més genèri-
ques de suport a la indústria auxiliar, recollides al pla 
estratègic de la moto elaborat pel Govern. En aquest pla 
es recullen una bateria d’actuacions a curt i mig termini 
que permeten avançar en la implantació del nou model 
de negoci. Entre aquestes mesures hi destaca el suport 
a projectes d’R+D+i, ja sigui a través de les línies de 
foment pròpies o a través de les del Ministeri, amb qui 
s’actua de forma coordinada i es mantenen contactes re-
gulars, especialment quan hi ha una situació problemàti-
ca que afecta el teixit industrial català.

Barcelona, 31 d’octubre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 71/IX,  
sobre les condicions que han de fixar les re-
lacions comercials en la cadena de valor del 
sector de l’automoció
Tram. 290-00063/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 26437 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 290-00063/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 71/IX, 
sobre les condicions que han de fixar les relacions co-
mercials en la cadena de valor del sector de l’automoció.

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 71/IX, sobre les condicions 
que han de fixar les relacions comercials en la cadena 
de valor del sector de l’automoció (núm. tram. 290-
00063/09), us informo del següent: 

Cal remarcar que amb la convocatòria d’eleccions gene-
rals i la dissolució del Parlament espanyol la tramitació 
del Projecte de llei de contractes de distribució comercial 
ha quedat aturada. El Govern de l’Estat que surti de les 
properes eleccions ha de decidir si reprèn la tramitació 
d’aquest text o fa una nova proposta. Dit això, el Govern 
de Catalunya s’ha reunit amb totes les parts afectades 
per recollir el seu posicionament i eventuals propostes 
respecte aquesta proposta de text normatiu. La posició 
del Govern és que la llei de contractes de distribució co-
mercial ha d’establir les bases d’unes bones pràctiques 
que facin possible unes relacions que salvaguardin els 
interessos de tots els agents de la cadena de valor del 
sector de l’automoció, en el marc de la normativa euro-
pea i les directrius de les autoritats de la competència. 
En aquest sentit, el Govern durà a terme les actuacions 
necessàries davant el Govern de l’Estat abans que el 
Projecte de Llei arribi a les Corts Generals per a la seva 
tramitació. Tanmateix, aquest compromís hauria de ser 
assumit també per la resta de grups amb representació, 
tant al Parlament de Catalunya com a les Corts Generals.

Barcelona, 31 d’octubre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 13/IX, 
sobre les relacions del Govern amb l’Ajunta-
ment de Barcelona
Tram. 390-00013/09

Sol·licitud de criteri del Ple

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26458).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.11.2011. (De 
conformitat amb el que disposa l’article 140.6 del Regla-
ment, ha amès a tràmit la sol·licitud de control de com-
pliment de la Moció 13/IX (reg. 26458) i ha acordat que 
sigui publicada al BOPC).

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 140.6 del 
Reglament del Parlament, sol·licita la inclusió automàtica 
del no-retiment de compte pel Govern de la Moció 13/
IX, sobre les relacions del Govern amb l’Ajuntament de 
Barcelona (N.T. 390-00013/09), a la propera sessió ple-
nària del 30 de novembre del present any, atès que són 
constatables objectivament la manca de tramesa de la 
documentació requerida en el temps i la forma hàbils.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.11.2011. (Ha 
acordat la tramesa de la documentació presentada pel 
Govern a la Comissió d’Afers Institucionals).

Sol·licitud de criteri de la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 30212).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 22.11.2011. 
(D’acord amb l’article 140.4 del Reglament, ha admès  
a tràmit i, als efectes del que disposa l’article 140.5 del 
Reglament, ha acordat de trametre la sol·licitud a la Co-
missió d’Afers Institucionals.

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 140.4 
del Reglament del Parlament, sol·licita que la Comissió 
d’Afers Institucionals, en tant que òrgan al qual corres-
pon el control de compliment de la Moció 13/IX, sobre 
les relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona, 
manifesti el seu criteri pel que fa al seu compliment o al 

retiment de compte del Govern, especialment amb rela-
ció al que fa referència.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Control del compliment de la Moció 19/IX, 
sobre la liquiditat i el finançament dels ens 
locals
Tram. 390-00019/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 29977 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals

Núm. d’expedient: 390-00019/09

Sobre: Control compliment de la Moció 19/IX, sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals

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 19/IX, sobre la liquiditat i el finança-
ment dels ens locals (núm. de tram. 390-00019/09), us 
informo del següent: 

L’elaboració d’un projecte de llei de Governs Locals i 
paral·lelament d’hisendes locals s’ha iniciat i des de la 
Direcció General d’Administració Local s’està realit-
zant un important treball per poder elaborar una llei que 
esdevingui l’estatut bàsic dels ens locals, en que quedi 
clarificat i ben establert quines competències correspo-
nen als ajuntaments, i que cap de les competències que 
assumeixin estigui descoberta sense una contrapartida 
pressupostària.

Cal destacar també que amb l’aprovació de la resolució 
275/IX del Parlament de Catalunya, s’ampliava el termi-
ni per presentar aquestes lleis durant tot l’any 2012, el 
que ens permetrà treballar i estudiar amb més profun-
ditat tots els aspectes que han de recollir aquestes lleis.

El Govern està fermament compromès a mantenir les 
partides pressupostàries destinades al món local, tant 
el Fons de Cooperació Local com el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya. En aquest sentit, doncs, i complint 
amb el que s’estableix en l’article 218.5 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, que estableix que correspon a la 
Generalitat l’exercici de la tutela financera sobre els go-
verns locals, respectant l’autonomia que els reconeix la 
Constitució.

I, en aquest sentit, estem estudiant de cara al proper PU-
OSC la possibilitat d’incloure una rebaixa en les aporta-
cions que han de fer els ajuntaments per fer viables les 
inversions locals, així com també volem mostrar la fer-
ma voluntat del Govern perquè en aquest nou PUOSC hi 
hagi una part important destinada al manteniment d’in-
versions.
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Referent a un altre dels programes que desenvolupem 
des del Departament, hem millorat l’antic programa 
Viure al Poble, i el seu profit el té en aquest moment en 
el nou programa «Viure al poble més», un programa que 
va néixer en l’anterior Govern que està molt bé perquè 
ajuda a més a més a canviar radicalment la fesomia de 
molts ajuntaments.

I un programa que hem mantingut perquè el vàrem con-
siderar molt positiu però que hem redissenyat per tal de 
fer-lo viable, per fer-lo atractiu per als seus destinataris. I 
realment ho deu haver estat, hem rebut més de cent cin-
quanta sol·licituds per a aquest any.

Amb la convocatòria també d’aquest programa «Viure al 
poble més» hem volgut resoldre el problema de cofinan-
çament que és molt important. En primer lloc hem tripli-
cat el percentatge d’aportació de la Generalitat, amb la 
voluntat de resoldre també el problema de tresoreria, un 
dels problemes més importants, si no el més, en aquests 
moments. Ho hem fet creant una bestreta i un conveni 
marc amb l’Institut Català de Finances per tal que els 
ajuntaments puguin anar pagant als seus proveïdors 
mentre esperen que arribin els fons europeus. En defini-
tiva, hem anat cercant solucions per aconseguir aprofitar 
importants fons europeus i que els ajuntaments puguin 
tirar endavant aquestes importants inversions que en la 
majoria dels casos transformaran de manera radical els 
municipis.

Així mateix, estem treballant per tal d’abonar les sub-
vencions concedides pel Govern el més aviat possible, 
però cal assumir que la situació econòmica i financera 
no és la més favorable, i que caldrà fer-ho a mesura que 
les possibilitats pressupostàries i de tresoreria ho perme-
tin.

Finalment, volem posar en positiu el contacte permanent 
que té el Govern i més concretament el departament que 
dirigeixo, tant amb l’ACM com amb la FMC i per tant, 
donarem suport a la comissió municipalista de Catalu-
nya en les propostes presentades al Govern de l’Estat per 
tal de millorar les condicions de liquiditat i endeutament 
dels ens locals, així com també estem segurs que la co-
missió donarà suport al Govern en aquelles iniciatives 
que dirigeixi en el mateix sentit.

Així doncs, reclamarem al Govern de l’Estat, com ho 
hem estat fent en diverses ocasions, que s’iniciï el pro-
cés d’abordatge de la reforma del finançament local, 
garantint sempre que aquesta es faci des del principi de 
lleialtat institucional i garantint el dret a l’autonomia 
municipal preservat per la Constitució i el nostre Estatut 
d’Autonomia.

Barcelona, 18 de novembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern

Control del compliment de la Moció 30/IX, 
sobre la sisena hora en l’educació primària i 
l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 29975 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa de la Comissió

Núm. d’expedient: 390-00030/09

Sobre: Control compliment de la Moció 30/IX, sobre la 
sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 30/IX, sobre la sisena hora en 
l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fra-
càs escolar (núm. de tram. 390-00030/09), us informo 
del següent: 

La Moció 30/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla 
contra el fracàs escolar (390-00030/09), instava el Go-
vern, en l’apartat a) a mantenir la sisena hora en tots els 
centres públics d’educació primària de Catalunya el curs 
2011-2012.

Aquest mandat contingut en la Moció, debatuda i vota-
da en la sessió plenària del Parlament el 16 de juny de 
2011, ha estat darrerament modificat pel mateix Ple en la 
sessió de 3 de novembre de 2011, de la manera indicada 
en l’apartat c) de la Moció 30/IX, amb l’aprovació de la 
Moció 50/IX, que insta al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a: 

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

– Mantenir l’ampliació horària generalitzada a les etapes 
d’educació infantil i primària als centres situats en con-
textos socialment desafavorits per a reduir l’impacte dels 
desavantatges socials que poden afectar els processos 
d’aprenentatge i desenvolupament personal.

De totes les actuacions derivades d’aquests mandats aca-
bats d’acordar pel Parlament, el Departament d’Ensenya-
ment en tindrà sempre informats tots els equips directius 
dels centres públics d’educació infantil i primària.

Les mesures contingudes a la Moció 30/IX, anaven di-
rigides a implementar, entre altres, un pla de xoc contra 
el fracàs escolar. El Departament d’Ensenyament està 
duent a terme actuacions orientades a disminuir aquest 
fracàs, de les quals s’ha informat en seu parlamentària 
amb profusió. Aquestes accions incorporaran també 
les disposicions previstes a la Moció 50/IX, acabada 
d’aprovar.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament tindrà pre-
sents i valorarà les conclusions de l’avaluació de l’im-
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pacte inicial d’aquesta mesura, que impulsarà l’atenció 
als ritmes individuals d’aprenentatge a les etapes obli-
gatòries.

Barcelona, 20 de novembre de 2011

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 45/IX, 
sobre la política de turisme i la temporada 
turística de l’estiu del 2011
Tram. 390-00045/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011

Control del compliment de la Moció 46/IX, 
sobre la política de salut
Tram. 390-00046/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011

Control del compliment de la Moció 47/IX, 
sobre les relacions i els compromisos insti-
tucionals amb els ajuntaments
Tram. 390-00047/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011

Control del compliment de la Moció 48/IX, 
sobre la política social
Tram. 390-00048/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011

Control del compliment de la Moció 49/IX, 
sobre les mesures previstes en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2012 per a fo-
mentar la recuperació econòmica
Tram. 390-00049/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011

Control del compliment de la Moció 50/IX, 
sobre les mesures per a afavorir l’èxit edu-
catiu dels alumnes d’educació infantil i pri-
mària
Tram. 390-00050/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011

Control del compliment de la Moció 51/IX, 
sobre el compliment de les mocions i les re-
solucions i la promoció del diàleg parlamen-
tari en el desplegament de mesures de polí-
tica educativa
Tram. 390-00051/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 22.11.2011
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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 Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació sobre les deu 
mesures urgents anunciades pel Govern el 
25 d’octubre de 2011 per al millorament de 
l’ocupació dels aturats de llarga durada
Tram. 354-00091/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 24750).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 23.11.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre el contingut 
i l’abast del protocol d’actuació per al des-
envolupament d’infraestructures elèctriques 
en el període 2011-2014 signat entre Endesa 
i la Generalitat
Tram. 354-00094/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 25351).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 23.11.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conseller 
de Cultura sobre la dimissió de deu dels on-
ze membres del Plenari del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts
Tram. 354-00097/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 8, del 
23.11.2011 (DSPC-C 182).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conse-
ller de Cultura sobre la dimissió en bloc del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 354-00098/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 8, del 
23.11.2011 (DSPC-C 182).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conseller 
de Cultura sobre les accions dutes a terme 
amb relació a la dimissió de membres del 
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 354-00099/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 8, del 
23.11.2011 (DSPC-C 182).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Ferran Bru-
net Cid, professor de la Facultat de Ciènci-
es Econòmiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00759/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26082).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de José Andrés 
Rozas, degà de la Facultat de Ciències So-
cials de la Universitat Abat Oliva de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00760/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26082).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Lluís Alon-
so González, catedràtic de dret financer i tri-
butari de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00761/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26082).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Núria Mas, 
professora d’economia de l’Institut d’Estu-
dis Superiors de l’Empresa, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00762/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26082).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Pedro Vide-
la, professor d’economia de l’Institut d’Es-
tudis Superiors de l’Empresa, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00763/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26082).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00780/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Participació del Memorial 
Democràtic amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00781/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del president 
del Consell de Treball Econòmic i Social 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00782/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de la directora 
de la Biblioteca de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00783/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença del director de 
l’Agència per la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00784/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana d’Universitats Pú-
bliques amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00785/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del director del 
Centre d’Estudis d’Opinió amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00786/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Narcís Prat, 
catedràtic d’ecologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00787/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Rafael 
Mujeriego Sahuquillo, president del Consell 
per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00788/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Lluís Miró 
Solà, del departament de recursos humans 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00789/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió i Matas, professor del Departament de 
Ciències Polítiques i Socials de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00790/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença José Luis 
Martínez-Alonso Camps, professor de dret 
constitucional i ciències polítiques de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00791/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’Agustí Co-
lom Cabau, professor de teoria econòmica 
de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00792/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats, catedràtic de ciències polítiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00793/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00794/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00795/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00796/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial d’Enginyers In-
dustrials de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00797/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agrupació de Serveis d’Aigua 
de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00798/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00799/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00800/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Protecció de la Na-
tura amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00801/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00802/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per a la Defensa del Pa-
trimoni Natural amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00803/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00804/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00805/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00806/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00807/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00808/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00809/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00810/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00811/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Rius amb Vida amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00812/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00813/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00814/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00815/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00816/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00817/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Fòrum Ambiental amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00818/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Comunitat de Regants del 
Canal Segarra-Garrigues amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00819/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Som Energia amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00820/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Amics 
del Poble Sahrauí amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00821/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris 
Documentalistes de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00822/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional de 
la Pau amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00823/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació Catala-
na d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00824/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Català del Foment de 
la Pau amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00825/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació per la Pau amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00826/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Institució de les Lletres Cata-
lanes amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00827/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Fascicle tercer
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Expresos Polítics 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00828/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis Catalans 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00829/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Enric Argullol 
i Murgadas, catedràtic de dret administratiu 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00830/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Rafael Ji-
ménez Asensio, catedràtic de dret constitu-
cional i director de la Fundació Democràcia 
i Govern Local, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00831/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Francisco 
Longo Martínez, director de l’Institut de Go-
vernança i Direcció Pública d’ESADE, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00832/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Benito Ar-
ruñada, catedràtic d’organització d’empre-
ses de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00833/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00834/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Vicente Or-
tún Rubio, degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00835/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’Anna Maria 
Birulés i Bertran, presidenta d’Alta Business 
Serveis, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00836/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Ruth Caran-
dell i Rieradevall, directora de l’Escola de 
Prevenció i Seguretat Integral, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00837/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Carlos Lo-
sada Marrodán, professor del Departament 
de Política d’Empresa d’ESADE, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00838/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Miquel Puig 
i Raposo, conseller d’Eventiaforum, SL, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00839/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Vila i Redons, president de Parc de Salut 
Mar, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00840/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joaquim Tri-
adú i Vila-Abadal, soci director del Depar-
tament de Dret Públic i Urbanístic de Pri-
cewaterhouse Coopers, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00841/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Salvador 
Alemany i Mas, president d’Abertis, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00842/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00843/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

4.53.05. INFORMACIó 94

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió Matas, del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00844/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joan Mauri i 
Majós, del Departament de Dret Administra-
tiu i Dret Processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00845/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Rosa Cullell 
i Muniesa amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00846/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 26297).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Carles Ra-
mió Matas, professor de ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00852/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Xavier Ber-
nadí Gil, professor de dret administratiu de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00853/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Pilar Pifarré 
i Matas, secretària de Funció Pública, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00854/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00855/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut d’Estudis de la Salut 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00856/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Escola d’Administració Públi-
ca de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00857/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de la persona 
responsable de plans i programes de l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00858/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Centre d’Estudis d’Opinió amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00859/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00860/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència de Protecció de la Sa-
lut amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00861/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Biblioteca de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00862/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Institució de les Lletres Cata-
lanes amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00863/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Entitat Autònoma de Jocs i 
Apostes amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00864/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Entitat Autònoma de Difusió 
Cultural amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00865/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català Internacional 
per la Pau amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00866/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una re-
presentació de la Confederació Catala-
na d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el 
Desenvolupament amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00867/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Enric Pubill i 
Arno, president del Consell de Participació 
del Memorial Democràtic, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00868/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Manuel Pe-
rona i Medina, president de l’Associació per 
a la Recuperació de la Memòria Històrica 
de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00869/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Català de l’Energia 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00870/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència de Suport a l’Empresa 
Catalana (ACC1Ó) amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00871/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Cartogràfic de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00872/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Geològic de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00873/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Eliseu Muní 
i Vives, president del Consell Català de la 
Producció Integrada, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00874/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Dionís Gui-
teras i Rubio, representant del Consell Ca-
talà de la Producció Agrària Ecològica, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00875/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00876/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00877/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00878/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència de Residus de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00879/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Circuits de Catalunya, SL, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00880/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Circuit de Motocròs de Catalu-
nya, SL , amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00881/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Eficiència Energètica, SA, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00882/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Sanejament Energia, SA , amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00883/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Gestió de Màrqueting i Serveis 
de les Comarques Gironines, SLU, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00884/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de GEOCAT, Gestió de Projectes, 
SA , amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00885/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Autometro, SA, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00886/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Energètica d’Instal·lacions Sani-
tàries, SA, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legis-
latiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalu-
nya, i de modificació de l’article 1 del Decret 
legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana
Tram. 352-00887/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del gerent del 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb 
relació a la Proposició de llei de modifica-
ció de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, i de mo-
dificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 352-00888/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de UOC, SL, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00889/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Eureca Media, SL , amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00890/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Editorial UOC, SL, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00891/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26313).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del respon-
sable de la Secció de Funció Pública de la 
Unió General de Treballadors amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00900/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença del responsa-
ble de la Secció de Funció Pública de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00901/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Vallès, catedràtic de ciències polítiques 
i president d’Ivàlua, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00902/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joat Hen-
rich, president de l’Associació Catalana de 
Gestió Pública, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 4 del De-
cret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00903/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Rafael Gra-
sa, president de l’ICIP, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00904/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’Enric Pubill, 
president del Consell de Participació del 
Memorial Democràtic, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i de modificació de l’ar-
ticle 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00905/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del president 
del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00906/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joaquim 
Prats, president de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00907/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Federació de Municipis de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00908/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Munici-
pis i Comarques amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00909/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Manel 
Hernández Carreras, exdirector de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i exgerent de l’Agència 
de Residus de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 352-00910/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Universitat Oberta de Cata-
lunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 4 del Decret legisla-
tiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 352-00911/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 352-00912/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Pere For-
tuny, president de l’Associació pro Memòria 
als Immolats per la Llibertat de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 4 del Decret legislatiu 
3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del Decret legisla-
tiu 2/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana
Tram. 352-00913/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26360).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00917/09

Sol·licitud

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

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Ferran Hu-
ertas Colomina, director de la Fundació 
Universitària ESERP i director del Consell 
Superior Europeu de Doctors i Doctors Ho-
noris Causa, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00918/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26416).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Lluís Alonso 
González, catedràtic de dret financer i tribu-
tari de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00919/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 26416).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya
Tram. 352-00920/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Mireia Bor-
rell Porta amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00921/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma per una Fiscalitat 
Justa, Ambiental i Solidària amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00922/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00923/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00924/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00925/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Usuaris de la 
Sanitat amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00926/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Projecte Fiare amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00927/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Francesc Ferrer i 
Guàrdia amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00928/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Gestha - Sindicat de Tècnics 
del Ministeri d’Hisenda amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00929/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Organització de Consumidors 
i Usuaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00930/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Aicec-Adicae amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00931/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Entitats Ca-
talanes d’Atenció a la Dependència amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00932/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de les Entitats Catalanes d’Acció 
Social amb relació al Projecte de llei d’esta-
bilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00933/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00934/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00935/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
26976).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença del secretari 
d’Economia i Finances amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00936/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença del director ge-
neral de Pressupostos amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00937/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Fitch Ratings amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00938/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Moody’s amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya
Tram. 352-00939/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Standard & Poors amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00940/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00941/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00942/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Foment del Treball Nacional 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00943/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Pimec amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya
Tram. 352-00944/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00945/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya
Tram. 352-00946/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Analistes Financers Internacio-
nals amb relació al Projecte de llei d’estabi-
litat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00947/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Banc d’Espanya amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00948/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Direcció General d’Afers Eco-
nòmics i Financers de la Comissió Europea 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00949/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de José Carlos 
Díez, economista en cap d’Intermoney, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00950/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joan Majó 
i Cruzate, exministre d’Indústria i Energia, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00951/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Jordi Sevilla 
i Segura, exministre d’Administracions Pú-
bliques, amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00952/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Josep Oliver 
Alonso, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00953/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26977).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Xavier Vi-
ves, professor de l’IESE Business School i 
del Departament d’Economia de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya
Tram. 352-00954/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27097).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Alfred Pastor, 
professor de l’IESE Business School, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00955/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27097).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Jordi Galí, 
professor de l’IESE Business School i direc-
tor del Centre de Recerca en Economia In-
ternacional, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00956/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27097).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostà-
ria de Catalunya
Tram. 352-00957/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27097).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’Albert Mar-
cet, professor de la London School of Eco-
nomics and Political Science, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00958/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 27097).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Paul Krug-
man, professor d’economia i afers interna-
cionals de la Universitat de Princeton i gua-
nyador del Premi Nobel d’Economia del 
2008, amb relació al Projecte de llei d’esta-
bilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00959/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joseph Sti-
glitz, professor d’economia de la Universitat 
de Columbia i guanyador del Premi Nobel 
d’Economia del 2001, amb relació al Projec-
te de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 352-00960/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Robert Ski-
delsky, professor emèrit de política eco-
nòmica de la Universitat de Warwick, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00961/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Paul de 
Grauwe, economista i assessor de la Co-
missió Europea, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00962/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Steve Keen, 
professor associat d’economia i finances de 
la Universitat de Western Sydney de New 
South Wales, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00963/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de James K. 
Galbraith, economista i professor de l’Esco-
la d’Afers Públics Lyndon B. Johnson de la 
Universitat de Texas a Austin, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00964/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Lluís Tor-
rens Mèlich, economista i professor associ-
at d’economia de l’Escola Superior de Co-
merç Internacional de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei d’esta-
bilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00965/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’Agustí Colom 
i Cabau, professor de teoria econòmica de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00966/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Gerardo Pi-
sarello Prados, professor de dret constitu-
cional de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00967/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Josep 
González Calvet, professor de teoria econò-
mica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00968/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Vicenç Na-
varro, catedràtic de ciències polítiques i so-
cials de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00969/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença de Miren Et-
xezarreta, catedràtica emèrita d’economia 
aplicada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00970/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Anton Costas 
Comesaña, catedràtic de política econòmi-
ca de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei d’estabilitat pressu-
postària de Catalunya
Tram. 352-00971/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Costas La-
pavitsas, professor d’economia de l’Escola 
d’Estudis Orientals i Africans de la Univer-
sitat de Londres, amb relació al Projecte de 
llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00972/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Jordi Roca 
Jusmet, catedràtic de teoria econòmica de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00973/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’Emilio Onti-
veros Baeza, catedràtic d’economia de l’em-
presa de la Universitat Autònoma de Madrid 
i president d’Analistas Financieros Internaci-
onales, amb relació al Projecte de llei d’es-
tabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00974/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Cristina 
Carrasco Bengoa, professora de teoria eco-
nòmica de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00975/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Antoni Do-
mènech Figueras, catedràtic de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00976/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’Albert Recio, 
professor d’economia aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 352-00977/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’estabili-
tat pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00978/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00979/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’estabilitat pressupostària de 
Catalunya
Tram. 352-00980/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Observatori DESC amb relació 
al Projecte de llei d’estabilitat pressupostà-
ria de Catalunya
Tram. 352-00981/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula del Tercer Sector amb 
relació al Projecte de llei d’estabilitat pres-
supostària de Catalunya
Tram. 352-00982/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 27099).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 18.11.2011.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Proposta de compareixença de Joan Tu-
gores i Bes, catedràtic de teoria econòmi-
ca i exrector de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei d’estabilitat 
pressupostària de Catalunya
Tram. 352-00983/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 9, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 183).

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre el possible 
deteriorament de la igualtat d’oportunitats 
entre els menors catalans
Tram. 356-00223/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 22711).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 23.11.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 185).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Sindicat de Facultatius Indepen-
dents de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè informin sobre llur posiciona-
ment amb relació als ajustos pressuposta-
ris, les mesures de sostenibilitat i el model 
del sistema sanitari
Tram. 356-00232/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 24788).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 18.11.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Treballa-
dors Autònoms de Catalunya - Unió General 
de Treballadors perquè exposi el seu punt 
de vista sobre l’estat d’aplicació del Decret 
18/2010, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut 
del treball autònom
Tram. 356-00245/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 26314).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 23.11.2011.

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 la reorganització de l’estructura cultural 
pública
Tram. 355-00036/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 23.11.2011 (DSPC-C 182).



28 de novembre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 193

4.53.15. INFORMACIó 124

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre els motius del canvi de director del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00042/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 23.11.2011 (DSPC-C 182).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre la dimissió de deu dels onze membres 
del Plenari del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts
Tram. 355-00067/09

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. 8, del 
23.11.2011 (DSPC-C 182).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 23.11.2011 (DSPC-C 182).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre la dimissió en bloc del Plenari del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00068/09

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. 8, del 
23.11.2011 (DSPC-C 182).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 23.11.2011 (DSPC-C 182).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura so-
bre les accions dutes a terme amb relació a 
la dimissió de membres del Plenari del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts
Tram. 355-00069/09

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. 8, del 
23.11.2011 (DSPC-C 182).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 23.11.2011 (DSPC-C 182).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 23.11.2011 (DSPC-C 179).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics 
i Enginyers d’Edificació 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. 353-00170/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, tinguda el 23.11.2011 (DSPC-C 181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, del 23.11.2011 (DSPC-C 
181).
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
tasca que duu a terme
Tram. 357-00043/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 22.11.2011 
(DSPC-C 178).

Compareixença de representants de la Creu 
Roja de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre l’impacte de la crisi en la infància 
i les famílies i sobre l’Observatori de Vulne-
rabilitat
Tram. 357-00126/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 22.11.2011 
(DSPC-C 178).

Compareixença de representants de la 
Cambra de Comerç Catalunya Israel da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a presentar la nova etapa d’aquesta entitat
Tram. 357-00158/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, del 23.11.2011 (DSPC-C 180).

Compareixença de representants de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia del Front d’Alli-
berament Gai de Catalunya davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar la Memòria antidiscriminatòria 
2009-2010
Tram. 357-00171/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 23.11.2011 (DSPC-C 185).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar la memòria del 2009
Tram. 359-00002/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar la memòria del 2010
Tram. 359-00011/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el director 
general de l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència per a exposar la missió de l’Autoritat i 
les responsabilitats del seu càrrec
Tram. 359-00012/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 23.11.2011 
(DSPC-C 183).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
sobre les línies d’actuació d’aquest organis-
me
Tram. 359-00013/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 23.11.2011 
(DSPC-C 183).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 20

Convocada per al 30 de novembre de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

30 de novembre de 2011

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 30 de novembre, a les 10.00 h).

2. 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. 
Govern de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 146, 8).

3. Proposició de llei del protectorat respecte de les fun-
dacions i associacions d’utilitat pública. Tram. 202-
00014/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat de totali-
tat (Text presentat: BOPC 19, 9).

4. Homenatge en memòria de l’exdiputat Víctor Torres i 
Perenya. Tram. 401-00021/09. Junta de Portaveus. Subs-
tanciació.

5. Control del Decret llei 2/2011, del 15 de novembre, 
pel qual es modifica el text refós de la Llei de protecció 
dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 
d’abril, i s’estableix un règim provisional de captura en 
viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en cap-
tivitat, adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011. Tram. 203-00002/09. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la convalidació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 190, 3).

6. 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. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat de 
totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text pre-
sentat: BOPC 130, 27).

7. Proposició de llei de mesures per a la dignificació de 
la funció docent i d’atribució de la condició d’autoritat 
als docents de l’ensenyament no universitari. Tram. 202-
00064/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 143, 31).

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’es-
tudi de les bales de goma i altres instruments antiavalots 

del Cos de Mossos d’Esquadra. Tram. 252-00004/09. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari So-
cialista, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya i Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Debat i votació (Text presentat: 
BOPC 152, 29).

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures econòmi-
ques. Tram. 300-00097/09. Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política d’habitat-
ge. Tram. 300-00094/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el futur de l’agricultura 
i la ramaderia. Tram. 300-00095/09. Grup Parlamentari 
Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el suport a la internaci-
onalització de l’empresa catalana. Tram. 300-00096/09. 
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política d’atenció 
a les persones amb discapacitat. Tram. 300-00098/09. 
Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política sanitària. Tram. 302-00079/09. Carme Cap-
devila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures previstes perquè l’Administració sigui efici-
ent i viable. Tram. 302-00080/09. Subgrup Parlamentari 
Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política universitària. Tram. 302-00081/09. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo-
tació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les caixes d’estalvis. Tram. 302-00082/09. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sostenibilitat del sistema sanitari. Tram. 302-
00083/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ocupació. Tram. 302-00084/09. Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les inversions del Govern de l’Estat en infraestructures. 
Tram. 302-00085/09. Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió. Debat i votació.

El vicepresident en funcions de president

Lluís M. Corominas i Díaz
Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011
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Sessió plenària núm. 21

Convocada per a l’1 de desembre de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 152 del Reglament, us 
convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

1 de desembre de 2011

En acabar la sessió plenària núm. 20

Saló de sessions

Ordre del dia
Procediment per a elegir dos senadors. Tram. 280-
00002/09. Grups parlamentaris. Designació.

El vicepresident en funcions de president
Lluís M. Corominas i Díaz

Palau del Parlament, 25 de novembre de 2011

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 30 de se-
tembre de 2011 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2011
Tram. 334-00039/09

Presentació
Conseller del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 26462 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Comissió D’economia, Finances i 
Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
adjunta, la informació a 30 de setembre de 2011, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 9 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

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

Memòria explicativa de l’Institut Català de 
Finances corresponent al tercer trimestre 
del 2011
Tram. 334-00042/09

Presentació
Conseller del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 27325 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 22.11.2011

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 44 de la Llei 6/2011 de Pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2011, us trameto, ad-
junta, la Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Insti-
tut Català de Finances, corresponent al tercer trimestre 
de l’exercici 2011.

Barcelona, 15 de novembre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Termini de presentació d’esmenes
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la incorporació de vehicles al parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de compareixença de Lluís Miró Solà, del departament de recursos humans de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
	Tram. 352-00789/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud
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	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cata
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	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques
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	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públique
	Tram. 352-00805/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances púb
	Tram. 352-00806/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
	Tram. 352-00807/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
	Tram. 352-00808/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
	Tram. 352-00809/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació
	Tram. 352-00810/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i d
	Tram. 352-00811/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Rius amb Vida amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació 
	Tram. 352-00812/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de 
	Tram. 352-00813/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de l’Ebre amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalun
	Tram. 352-00814/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi
	Tram. 352-00815/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Lle
	Tram. 352-00816/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques d
	Tram. 352-00817/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Fòrum Ambiental amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificac
	Tram. 352-00818/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances púb
	Tram. 352-00819/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Som Energia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de
	Tram. 352-00820/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiqu
	Tram. 352-00821/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
	Tram. 352-00822/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional de la Pau amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
	Tram. 352-00823/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text ref
	Tram. 352-00824/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Català del Foment de la Pau amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catal
	Tram. 352-00825/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de mod
	Tram. 352-00826/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cat
	Tram. 352-00827/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Expresos Polítics amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
	Tram. 352-00828/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i
	Tram. 352-00829/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la L
	Tram. 352-00830/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova e
	Tram. 352-00831/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Francisco Longo Martínez, director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la L
	Tram. 352-00832/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d’organització d’empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d
	Tram. 352-00833/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de fina
	Tram. 352-00834/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Vicente Ortún Rubio, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova 
	Tram. 352-00835/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Anna Maria Birulés i Bertran, presidenta d’Alta Business Serveis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques 
	Tram. 352-00836/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Ruth Carandell i Rieradevall, directora de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
	Tram. 352-00837/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Carlos Losada Marrodán, professor del Departament de Política d’Empresa d’ESADE, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de fin
	Tram. 352-00838/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Miquel Puig i Raposo, conseller d’Eventiaforum, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
	Tram. 352-00839/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maria Vila i Redons, president de Parc de Salut Mar, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cat
	Tram. 352-00840/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joaquim Triadú i Vila-Abadal, soci director del Departament de Dret Públic i Urbanístic de Pricewaterhouse Coopers, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’apr
	Tram. 352-00841/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Salvador Alemany i Mas, president d’Abertis, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de m
	Tram. 352-00842/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de C
	Tram. 352-00843/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Carles Ramió Matas, del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text ref
	Tram. 352-00844/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joan Mauri i Majós, del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el te
	Tram. 352-00845/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Rosa Cullell i Muniesa amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’articl
	Tram. 352-00846/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Carles Ramió Matas, professor de ciència política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de fi
	Tram. 352-00852/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Xavier Bernadí Gil, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
	Tram. 352-00853/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Pilar Pifarré i Matas, secretària de Funció Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
	Tram. 352-00854/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances pú
	Tram. 352-00855/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis de la Salut amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
	Tram. 352-00856/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques
	Tram. 352-00857/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de la persona responsable de plans i programes de l’Institut d’Estadística de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
	Tram. 352-00858/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Centre d’Estudis d’Opinió amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de
	Tram. 352-00859/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de C
	Tram. 352-00860/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència de Protecció de la Salut amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalun
	Tram. 352-00861/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Biblioteca de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de
	Tram. 352-00862/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Institució de les Lletres Catalanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cat
	Tram. 352-00863/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catal
	Tram. 352-00864/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cat
	Tram. 352-00865/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català Internacional per la Pau amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
	Tram. 352-00866/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text ref
	Tram. 352-00867/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Enric Pubill i Arno, president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de f
	Tram. 352-00868/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Manuel Perona i Medina, president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
	Tram. 352-00869/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Català de l’Energia amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
	Tram. 352-00870/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiq
	Tram. 352-00871/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalu
	Tram. 352-00872/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Geològic de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
	Tram. 352-00873/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Eliseu Muní i Vives, president del Consell Català de la Producció Integrada, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
	Tram. 352-00874/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, representant del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la 
	Tram. 352-00875/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
	Tram. 352-00876/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d
	Tram. 352-00877/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i
	Tram. 352-00878/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cataluny
	Tram. 352-00879/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Circuits de Catalunya, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de
	Tram. 352-00880/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Circuit de Motocròs de Catalunya, SL , amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cat
	Tram. 352-00881/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Eficiència Energètica, SA, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de 
	Tram. 352-00882/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Sanejament Energia, SA , amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de m
	Tram. 352-00883/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
	Tram. 352-00884/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de GEOCAT, Gestió de Projectes, SA , amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Cataluny
	Tram. 352-00885/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Autometro, SA, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació 
	Tram. 352-00886/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
	Tram. 352-00887/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença del gerent del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i d
	Tram. 352-00888/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de UOC, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l’
	Tram. 352-00889/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Eureca Media, SL , amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica
	Tram. 352-00890/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Editorial UOC, SL, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica
	Tram. 352-00891/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença del responsable de la Secció de Funció Pública de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finan
	Tram. 352-00900/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença del responsable de la Secció de Funció Pública de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques
	Tram. 352-00901/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Maria Vallès, catedràtic de ciències polítiques i president d’Ivàlua, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
	Tram. 352-00902/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joat Henrich, president de l’Associació Catalana de Gestió Pública, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiqu
	Tram. 352-00903/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Rafael Grasa, president de l’ICIP, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació
	Tram. 352-00904/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Enric Pubill, president del Consell de Participació del Memorial Democràtic, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
	Tram. 352-00905/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença del president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques 
	Tram. 352-00906/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joaquim Prats, president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de 
	Tram. 352-00907/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalu
	Tram. 352-00908/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques d
	Tram. 352-00909/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Manel Hernández Carreras, exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua i exgerent de l’Agència de Residus de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’
	Tram. 352-00910/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalu
	Tram. 352-00911/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
	Tram. 352-00912/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Pere Fortuny, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de
	Tram. 352-00913/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00917/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Ferran Huertas Colomina, director de la Fundació Universitària ESERP i director del Consell Superior Europeu de Doctors i Doctors Honoris Causa, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00918/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Lluís Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00919/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00920/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Mireia Borrell Porta amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00921/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00922/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00923/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00924/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00925/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00926/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Projecte Fiare amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00927/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00928/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Gestha - Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00929/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00930/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Aicec-Adicae amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00931/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Dependència amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00932/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de les Entitats Catalanes d’Acció Social amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00933/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00934/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00935/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença del secretari d’Economia i Finances amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00936/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença del director general de Pressupostos amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00937/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Fitch Ratings amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00938/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Moody’s amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00939/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Standard & Poors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00940/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00941/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00942/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00943/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00944/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00945/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00946/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació d’Analistes Financers Internacionals amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00947/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació del Banc d’Espanya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00948/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General d’Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00949/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de José Carlos Díez, economista en cap d’Intermoney, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00950/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joan Majó i Cruzate, exministre d’Indústria i Energia, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00951/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Jordi Sevilla i Segura, exministre d’Administracions Públiques, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00952/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep Oliver Alonso, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00953/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Xavier Vives, professor de l’IESE Business School i del Departament d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00954/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Alfred Pastor, professor de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00955/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Jordi Galí, professor de l’IESE Business School i director del Centre de Recerca en Economia Internacional, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00956/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00957/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Albert Marcet, professor de la London School of Economics and Political Science, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00958/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Paul Krugman, professor d’economia i afers internacionals de la Universitat de Princeton i guanyador del Premi Nobel d’Economia del 2008, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00959/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joseph Stiglitz, professor d’economia de la Universitat de Columbia i guanyador del Premi Nobel d’Economia del 2001, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00960/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Robert Skidelsky, professor emèrit de política econòmica de la Universitat de Warwick, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00961/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Paul de Grauwe, economista i assessor de la Comissió Europea, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00962/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Steve Keen, professor associat d’economia i finances de la Universitat de Western Sydney de New South Wales, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00963/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de James K. Galbraith, economista i professor de l’Escola d’Afers Públics Lyndon B. Johnson de la Universitat de Texas a Austin, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00964/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Lluís Torrens Mèlich, economista i professor associat d’economia de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00965/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Agustí Colom i Cabau, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00966/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Gerardo Pisarello Prados, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00967/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Josep González Calvet, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00968/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00969/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00970/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Anton Costas Comesaña, catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00971/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Costas Lapavitsas, professor d’economia de l’Escola d’Estudis Orientals i Africans de la Universitat de Londres, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00972/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Jordi Roca Jusmet, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00973/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de Madrid i president d’Analistas Financieros Internacionales, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00974/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Cristina Carrasco Bengoa, professora de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00975/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Antoni Domènech Figueras, catedràtic de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00976/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’Albert Recio, professor d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00977/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00978/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00979/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00980/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de l’Observatori DESC amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00981/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula del Tercer Sector amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00982/09
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud



	Proposta de compareixença de Joan Tugores i Bes, catedràtic de teoria econòmica i exrector de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya
	Tram. 352-00983/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el possible deteriorament de la igualtat d’oportunitats entre els menors catalans
	Tram. 356-00223/09
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud



	Sol·licitud de compareixença de representants del Sindicat de Facultatius Independents de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre llur posicionament amb relació als ajustos pressupostaris, les mesures de sostenibilitat i el model del s
	Tram. 356-00232/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya - Unió General de Treballadors perquè exposi el seu punt de vista sobre l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut 
	Tram. 356-00245/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la reorganització de l’estructura cultural pública
	Tram. 355-00036/09
	Substanciació
	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els motius del canvi de director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 355-00042/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la dimissió de deu dels onze membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 355-00067/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació



	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la dimissió en bloc del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 355-00068/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació



	Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre les accions dutes a terme amb relació a la dimissió de membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 355-00069/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació






	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	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
	Substanciació
	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació 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’ag
	Tram. 353-00170/09
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Decaïment


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	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
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la tasca que duu a terme
	Tram. 357-00043/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l’impacte de la crisi en la infància i les famílies i sobre l’Observatori de Vulnerabilitat
	Tram. 357-00126/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Cambra de Comerç Catalunya Israel davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar la nova etapa d’aquesta entitat
	Tram. 357-00158/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de l’Observatori contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a presentar la Memòria antidiscriminatòria 2009-2010
	Tram. 357-00171/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana de la Competència per a presentar la memòria del 2009
	Tram. 359-00002/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana de la Competència per a presentar la memòria del 2010
	Tram. 359-00011/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el director general de l’Autoritat Catalana de la Competència per a exposar la missió de l’Autoritat i les responsabilitats del seu càrrec
	Tram. 359-00012/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies d’actuació d’aquest organisme
	Tram. 359-00013/09
	Substanciació
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