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

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 re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es modi-
fica el Reglament (CE) 1085/2006 del Consell 
pel qual s’estableix un instrument d’ajuda 
preadhesió (PIA)
Tram. 295-00200/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell de modificació de la 
Decisió 2003/17/CE del Consell ampliant-ne 
el període d’aplicació i actualitzant els noms 
d’un país tercer i de les autoritats responsa-
bles de l’autorització i el control de la pro-
ducció
Tram. 295-00201/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell de modificació de la 
Decisió 2008/971/CE del Consell amb la fina-
litat d’incloure materials forestals de repro-
ducció de la categoria «qualificats» en l’àm-
bit d’aplicació d’aquesta decisió i actualitzar 
el nom de les autoritats responsables de l’au-
torització i del control de la producció
Tram. 295-00203/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

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 consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 200-00020/09

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

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 72891).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.07.2012 al 03.09.2012).

Finiment del termini: 04.09.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de de-
sembre, 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, del 24 de desembre, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de 
març, de l’Estatut de l’empresa pública ca-
talana
Tram. 202-00025/09

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

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 72891).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 24.07.2012 al 04.09.2012).

Finiment del termini: 05.09.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.
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Proposició de llei de mesures tributàries 
equitatives per la sostenibilitat dels serveis 
públics fonamentals
Tram. 202-00084/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73100) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 73470).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.07.2012 al 23.07.2012).

Finiment del termini: 24.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00091/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73100) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 73470).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.07.2012 al 23.07.2012).

Finiment del termini: 24.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00092/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73100) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 73470).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.07.2012 al 23.07.2012).

Finiment del termini: 24.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.

Proposició de llei de supressió dels peatges 
a les autopistes amortitzades
Tram. 202-00093/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73100) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 73470).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.07.2012 al 23.07.2012).

Finiment del termini: 24.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a designar setze membres 
del Consell Assessor de Continguts i de Pro-
gramació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 284-00001/09

Propostes de candidats
Reg. 73541 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari So-
cialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 73541)

A la Mesa del Parlament

Els grups i subgrups parlamentaris sotasignats, d’acord 
amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Par-
lament, proposen les persones següents com a mem-
bres del Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(tram.284-00001/09).

Agustí Argelich Gironès

Lorena Asensio

Enric Bastardes i Porcel

Rosa Maria Calafat Vila

Sílvia Cànovas i Garcia

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez

Immaculada Juan i Franch
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Dolors Llobet i Maria

Manel Manzanas Garcia

Àlex Mañé i Magrí

Ima Mis i Cabeza

Mar Pons Púbul

Josep Rafecas Jané

Èrica Tarifa i Garcia

Lourdes Ventolà Mallart

Jordi Viladrosa i Clua

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats Luis, 
portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, portaveu 
del GP d’ERC; Alfons López i Tena, representant del SP 
de SI

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir sis vocals del Con-
sell Assessor de l’Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentàries
Tram. 284-00018/090

Propostes de candidats presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 73120, 73125, 73135, 73138, 73262, 73515 / 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2012

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 73120)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, proposa al Sr. Dionís Guiteras com a vocal 
del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (tram. 284-00018/09)

Adjuntem el seu currículum a continuació.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 73125)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, proposa com a vocal del Con-
sell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroa-
limentàries la Sra. Montserrat Escutia Acedo (tram. 284-
00018/09).

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 73135)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, proposa el següent candidat 
perquè sigui escollit pel Parlament de Catalunya com a 
vocal del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tec-
nologia Agroalimentaris.

– Sr. Joan Gené i Albesa

Per donar compliment al que disposa l’article 157.1, s’ad-
junta el currículum.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 73138)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 157.1 del Reglament del Parlament, proposa com a 
membre del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries al Sr. Pere Parera i Cartró.

S’adjunta el currículum corresponent.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.



18 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 356

3.10.20. TRAMITACIONS EN CURS 6

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 73262)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 157.1 del Reglament del Parlament, 
proposa com a vocal del Consell Assessor de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries al Sr. Tomàs 
Castells Fresquet.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta de candidat presentada pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 73515)

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 157.1 del Regla-
ment del Parlament, proposa Dr. Carles Sans i Pons com 
a membre del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (Tram. 284-00018/09). Ad-
juntem el CV del candidat.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment per a elegir cinc membres del 
Consell Superior de la Cooperació
Tram. 284-00019/09

Propostes de candidats presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 73119, 73124, 73134, 73137, 73261 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 16.07.2012

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 73119 i 73145)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, proposa al Sr. Jordi Via i Llop com a mem-
bre del Consell Superior de la Cooperació (tram. 284-
00019/09).

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de candidata presentada Pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 73124)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, proposa com a membre del 
Consell Superior de la Cooperació la Sra. Àngels Cobo 
Puig.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 73134)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, proposa al següent candidat 
com a membre del Consell Superior de la Cooperació.

– Sr. Josep Estalella i Melich

Per donar compliment al que disposa l’article 157, s’ad-
junta el currículum.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 73137)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 157.1 del 
Reglament del Parlament, proposa com a membre del 
Consell Superior de Cooperació al Sr. Joaquim Sabaté i 
Camps.

S’adjunta el currículum corresponent.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.
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Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 73261)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 157.1 del Reglament del Parlament, 
proposa com a membre del Consell Superior de la Coo-
peració al Sr. Albert Fernández Saltiveri.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 73044) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73101).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.07.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del 17 de no-
vembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09

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

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 72891) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 73102).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.07.2012 al 03.09.2012).

Finiment del termini: 04.09.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 17.07.2012.
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