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3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.02.

Núm. 138

Proposta de resolució sobre el concert de
les places de la residència per a gent gran
de Batea (Terra Alta)
Tram. 250-00521/09

Esmenes presentades

PROPOSICIONS DE LLEI

Reg. 16505 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16505)

Tram. 202-00013/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya (reg. 16490 i 17252) i Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió (reg. 16659).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 16.09.2011 al 27.09.2011).

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a concertar les 60 places de la residència per
a gent gran del municipi de Batea en funció de la disponibilitat pressupostària i de les necessitats territorials.»

Finiment del termini: 28.09.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.09.2011.
Proposta de resolució sobre la Fundació
Privada Atendis
3.10.

3.10.25.

Tram. 250-00527/09

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Esmenes presentades
Reg. 16506 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16506)

1

Esmenes presentades
Reg. 16504 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16504)

1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a concertar tal i com està previst totes les places de
la Residència de la Fundació Atendis de Can Roqueta,
classificades de la següent manera:
– Residència per a 60 persones amb gran discapacitat
intel·lectual.

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

– Centre de dia per a 30 persones amb gran discapacitat
intel·lectual.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per mantenir durant l’any
2011 les prestacions econòmiques per infant a càrrec, de
suport a les famílies en situació de vulnerabilitat.»

3.01.02.

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

– Residència per a 30 persones amb discapacitat intel·
lectual i trastorns de conducta associats.»

Tramitacions en curs

3

14 de setembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 138

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran del barri dels Mangraners, de Lleida
(Segrià)

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran de l’Hospitalet de l’Infant, a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)

Tram. 250-00529/09

Tram. 250-00531/09

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 16507 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Reg. 16509 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16507)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16509)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a posar en funcionament, tal i com està previst, el
centre de dia per a gent gran dels Mangraners, de Lleida.»

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

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a posar en funcionament, en funció de les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del territori, el
centre de dia per a gent gran de l’Hospitalet de l’Infant.»

Proposta de resolució sobre la posada
en funcionament del centre de dia per a
gent gran de la Torre de l’Espanyol (Ribera
d’Ebre)
Tram. 250-00532/09

Esmenes presentades
Esmenes presentades

Reg. 16508 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Reg. 16510 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16508)

1

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

1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a posar en funcionament, en funció de les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del territori, el
centre de dia per a gent gran de Vandellòs.»

3.10.25.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16510)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a posar en funcionament, tal i com està previst, el
centre de dia per a gent gran de La Torre de l’Espanyol.»

Tramitacions en curs
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Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament del centre de dia per a gent
gran Lo Centro, de la Fatarella (Terra Alta)

4.

INFORMACIÓ

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

Tram. 250-00533/09

Esmenes presentades

Núm. 138

Reg. 16511 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011

Composició del Ple del Parlament

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16511)

1

Tram. 396-00001/09

Accés al ple exercici de la condició de parlamentari

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

Mesa del Parlament

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a posar en funcionament, tal i com està previst, el
centre de dia per a gent gran Lo Centro de La Fatarella.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de
la residència d’avis de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de
setembre de 2011, atès que el diputat Sr. Juan Bautista
Milián Querol ha complert els requisits que estableix
l’article 16.1 del Reglament (credencial: reg. 17426;
acatament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya: reg. 17473; declaració d’activitats i béns:
17474 i 17475), ha constatat i manifestat que ha accedit
al ple exercici de la condició de parlamentari.
Palau del Parlament, 13 de setembre de 2011
La secretària quarta
Dolors Batalla i Nogués

Tram. 250-00535/09

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Esmenes presentades
Reg. 16512 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 09.09.2011
4.45.25.

GRUPS PARLAMENTARIS

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16512)

1

Composició del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya

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

Tram. 399-00001/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a posar en funcionament, quan la disponibilitat
pressupostària ho permeti, l’ampliació de la Residència
de gent gran de Santa Coloma de Gramenet.»

Reg. 17484 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 13.09.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla·
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 20 del Reglament del Parlament, fa
avinent que resta adscrit al Grup Parlamentari del Par·
tit Popular de Catalunya el diputat Juan Bautista Milián
Querol. L’esmentat diputat manifesta la seva voluntat ex·
pressa de restar adscrit a l’esmentat Grup Parlamentari.
Palau del Parlament, 9 de setembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

4.45.02.

Informació

Juan Bautista Milián Querol

5

14 de setembre de 2011

4.95.

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 138

siva de que ha sido designado diputado autonómico del
Parlamento de Cataluña

ALTRES INFORMACIONS

Don Juan Bautista Milián Querol
Credencial del diputat Juan Bautista Milián
Querol
Presentació
Reg. 17426 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 13.00.2011

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Ca·
taluña, expido la presente en Madrid, a 5 de setiembre
de 2011.

Credencial de diputado autonómico
Don Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente credencial expre·

4.45.25.

por estar incluido en la lista de candidatos presentada
por el Partido Popular a las elecciones autonómicas de
28 de noviembre de 2010, en sustitución, por renuncia,
de Don Josep Llobet Navarro.

Antonio Martín Valverde
Presidente de la Junta Electoral Central

Informació
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