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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 427/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les modificacions legislatives per a l’equiparació fiscal de les 
persones acollides
Tram. 250-00693/09
Adopció p. 19

Resolució 428/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la col·laboració amb la Fundació Emma per a aconseguir 
el finançament necessari per a prestar els serveis
Tram. 250-00696/09
Adopció p. 19

Resolució 429/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment de la Llei 14/2010, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència, amb relació als horaris 
de visites per als infants tutelats a l’Espai de Visites per als 
Infants i Adolescents de Barcelona
Tram. 250-00710/09
Adopció p. 19

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 pel qual s’estableix el Programa de drets i ciutadania per 
al període 2014-2020
Tram. 295-00142/09
Coneixement de la proposta p. 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix el Programa de justícia per al període 
2014-2020
Tram. 295-00143/09
Coneixement de la proposta p. 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Consell per la qual s’estableix un 
marc pluriennal per a l’Agència dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea per al període 2013-2017
Tram. 295-00155/09
Coneixement de la proposta p. 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre 
les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a 
l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents 
físics (camps electromagnètics)
Tram. 295-00171/09
Coneixement de la proposta p. 20

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a un mecanisme de protecció civil de la Unió
Tram. 295-00172/09
Coneixement de la proposta p. 20

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 mesures fiscals i financeres i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 200-00019/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 249) p. 21

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Esmenes a la totalitat p. 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’especialistes al CAP Amadeu Torner, de l’Hospitalet 
de Llobregat
Tram. 250-00738/09
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 23
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Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç i l’augment del  
servei d’ambulàncies que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00746/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el restabliment de ser-
veis sanitaris a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00749/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP 
Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00753/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la posició dels estats 
espanyol i francès pel que fa a la constitució de l’Eurodistric-
te de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 250-00755/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres d’habitatges protegits per a joves a Ca n’Arús, a l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00757/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres dels habitatges de protecció oficial al sector residen-
cial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00758/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitat-
ges de protecció oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00759/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment del CAP Florida-2, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00763/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la declaració del canal 
de la Infanta com a bé integrant del patrimoni cultural català
Tram. 250-00764/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la canalització de les 
aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre les obres per a garantir 
l’obertura permanent de l’oficina d’atenció ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra al vestíbul de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 250-00770/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la reclamació a les em-
preses subministradores d’aigua perquè informin els clients 
sobre la nova tarifa social
Tram. 250-00771/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’estudi de mesures 
d’ajut per als municipis de menys de cinc-cents habitants
Tram. 250-00772/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pla 
d’actuació per a evitar que els vehicles de missatgeria circu-
lin a una velocitat superior a la permesa a l’autovia A-2 i en 
altres vies habituals d’aquest tipus de transport
Tram. 250-00773/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’execució de la inte-
gració urbana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00774/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat del servei de transport de viatgers per carretera en-
tre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00775/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la incorporació d’una 
persona en representació dels ajuntaments de Vilanova del 
Camí, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt en la 
Taula Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-Òdena
Tram. 250-00776/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la constitució de la 
Fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00777/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la finalització del 
projecte constructiu de la segregació d’aigües salobres 
per a la reducció de la salinitat al Prat de Llobregat
Tram. 250-00778/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’aturada del tanca-
ment de plantes i serveis de l’Hospital Joan XXIII, de Tar-
ragona
Tram. 250-00779/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’emplaçament d’un 
abocador de residus a la zona de la Vinya del Tot, a Sant 
Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el reforçament del per-
sonal assistencial del CUAP La Solana, de Sant Andreu de 
la Barca
Tram. 250-00781/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
del port de Coma-ruga i sobre la difusió turística de la reser-
va natural de pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la decisió de tancar el 
Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de millorament del transport de viatgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre les obres de rehabilita-
ció del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00792/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
públic i sobre el restabliment dels serveis del CAP Espar-
reguera
Tram. 250-00793/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat dels serveis sanitaris al CAP Rambla Marina, de 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00794/09
Esmenes presentades p. 31
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Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ser-
veis del CAP Olesa de Montserrat, la restitució de la segona 
ambulància en aquesta població i l’atenció als pensionistes 
de la mútua Montepío Textil
Tram. 250-00795/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni del pacte de salut de Cornellà i sobre el manteniment 
del servei de pediatria de l’Almeda i del consultori de la Font-
santa, a Cornellà
Tram. 250-00797/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’aprovació de la cata-
logació del vial d’accés a Castellnou de Bages com a carre-
tera, el traspàs a la Diputació de Barcelona i la incorporació 
d’una partida en els pressupostos del 2012 per al seu man-
teniment
Tram. 250-00800/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre les accions per a asse-
gurar l’exercici del dret a emprar el català en les institucions 
judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
Tram. 250-00803/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la potenciació i el mi-
llorament de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cer-
vera de la Marenda, el manteniment de l’estació central de 
Figueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la 
recuperació dels descomptes als usuaris de la línia entre 
Cervera de la Marenda i Girona
Tram. 250-00872/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’aportació per part 
de l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics 
necessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat 
de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea 
recuperin els estalvis
Tram. 250-00873/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la subscripció de parti-
cipacions preferents i altres productes financers de risc i so-
bre les accions i mesures dirigides a les entitats financeres 
que en comercialitzen
Tram. 250-00874/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el compliment del Pro-
grama de desenvolupament rural 2007-2013 i de les directi-
ves de benestar animal
Tram. 250-00875/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la creació d’una base 
de dades per a avaluar l’avenç del cinema en català
Tram. 250-00877/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’accés al castell de 
Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere 
Sallavinera
Tram. 250-00878/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la restauració i la po-
sada en funcionament de les estacions depuradores d’ai-
gües residuals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les estacions depuradores d’aigües residuals de 
Massanes
Tram. 250-00880/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la recuperació de la 
qualitat dels serveis sanitaris a la Selva marítima
Tram. 250-00881/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la violència masclista
Tram. 250-00882/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
a Terrassa
Tram. 250-00883/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’acabament de les 
obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat a Sabadell
Tram. 250-00884/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
línies d’ADSL desdoblades de l’Institut Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Cambrils i dels centres als quals se’ls ha retirat
Tram. 250-00887/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la conversió de la Sec-
ció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i l’agilitació 
dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici i sobre 
la renovació urgent de la instal·lació informàtica dels actuals 
mòduls prefabricats
Tram. 250-00889/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Doctor Josep Trueta  
de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00890/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la recuperació i el 
manteniment dels serveis de ginecologia, traumatologia i 
cirurgia de guàrdia, pediatria d’urgència i ambulàncies de 
l’Hospital Comarcal de Blanes i sobre la recuperació del ser-
vei nocturn dels centres d’atenció primària de Blanes, Lloret 
de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00891/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37
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Proposta de resolució sobre el projecte de restau-
ració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu 
de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
Tram. 250-00892/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la revocació de l’eli-
minació de les urgències farmacèutiques d’Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00893/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’abús comès per les 
entitats financeres en la comercialització de participacions 
preferents i sobre la restitució del capital invertit als consu-
midors que ho hagin sol·licitat
Tram. 250-00894/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat de l’atenció residencial i diürna per a persones amb 
discapacitat i del compliment de la Llei 12/2007, de serveis 
socials
Tram. 250-00895/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la no-utilització en les 
campanyes de la Generalitat d’elements estereotipats que 
reprodueixen rols de gènere que fomenten la desigualtat
Tram. 250-00896/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasa-
ment d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la declaració de sòl 
contaminat de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del 
Vallès
Tram. 250-00898/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la restauració de l’anti-
ga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’assignació d’una par-
tida pressupostària per a la construcció de l’Escola de Can 
Montllor, l’Institut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a 
Terrassa
Tram. 250-00900/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el foment del diàleg 
amb la comunitat educativa d’Esparreguera i la reconside-
ració de la decisió de suspendre la construcció de l’institut 
escola Esparreguera II
Tram. 250-00901/09
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la publicació de la 
documentació relacionada amb el cop d’estat del 1981 en 
poder de la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la commemoració del 
naixement i la mort de Joan Fuster i la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de totes les dependències de la residència per a gent 
gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ac-
tivitat ordinària, l’estabilitat de la plantilla i el finançament i la 
gestió del Gran Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les res-
triccions aplicades en el títol d’abonament mensual per als 
trens regionals
Tram. 250-00906/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució de desacord amb els home-
natges institucionals del Govern de l’Estat i del Congrés dels 
Diputats a Manuel Fraga Iribarne
Tram. 250-00907/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un as-
censor i d’enllumenat en una passarel·la de l’estació de Ren-
fe de la Granada
Tram. 250-00908/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el permís de pas per 
als ciclistes pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll 
que no tinguin cap via paral·lela
Tram. 250-00909/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la preservació dels 
aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers de la Generalitat el 2012 i el 2013
Tram. 250-00914/09
Presentació p. 47

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 47
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 48

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 
s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la 
dictadura
Tram. 270-00011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 49

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la planificació i el finançament de les llars d’infants
Tram. 302-00097/09
Esmenes presentades p. 50
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació financera dels ens locals
Tram. 302-00098/09
Esmenes presentades p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política exterior
Tram. 302-00099/09
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 302-00100/09
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el sistema de tarifació i de finançament del transport 
públic
Tram. 302-00101/09
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de les finances municipals
Tram. 302-00102/09
Esmenes presentades p. 60

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de 
diputats
Tram. 234-00027/09, 234-00028/09, 234-00029/09 i 
234-00030/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 63

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Substitució d’un membre especialista p. 63
Correcció d’errades de publicació (BOPC 250) p. 63

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00002/09
Designació de la presidència p. 64
Adscripció d’un diputat del Grup Mixt p. 64

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 408-00009/09
Acord p. 64

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 190/IX,  
sobre la potenciació de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 290-00180/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 226/IX,  
sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula 
el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Ad-
ministració
Tram. 290-00215/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 229/IX,  
sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques adminis-
tratives
Tram. 290-00218/09
Sol·licitud de pròrroga p. 65
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 65

Control del compliment de la Resolució 232/IX,  
sobre la seguretat a la línia ferroviària entre Terrassa i Man-
resa i sobre el desenvolupament del Pla d’infraestructures 
ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-2015
Tram. 290-00221/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 233/IX,  
sobre la implantació del sistema tramviari del Camp de Tar-
ragona
Tram. 290-00222/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 236/IX,  
sobre la prolongació del desdoblament en dos trams de la 
carretera N-340, entre Tarragona i Vilafranca del Penedès, 
i sobre la senyalització al voltant del punt quilomètric 1172
Tram. 290-00225/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 237/IX,  
sobre l’adopció de mesures de seguretat al pas a nivell de 
l’estació de Cambrils (Baix Camp) i sobre l’acceleració de 
l’obra de desdoblament del corredor ferroviari del Mediter-
rani
Tram. 290-00226/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 238/IX,  
sobre un estudi de viabilitat d’un tren tramvia entre Olot i 
Girona i entre Olot i Figueres-Roses
Tram. 290-00227/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 239/IX,  
sobre la represa de les obres de construcció de la variant 
d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260
Tram. 290-00228/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 240/IX,  
sobre el retorn progressiu del cabal d’aigua del Ter a les co-
marques gironines
Tram. 290-00229/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 241/IX, so-
bre el compliment de les resolucions del Departament de 
Territori i Sostenibilitat relatives al corredor biològic de l’ane-
lla verda de Tarragona
Tram. 290-00230/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 242/IX, so-
bre la posada en marxa del servei de trens de rodalia del 
Camp de Tarragona
Tram. 290-00231/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 243/IX,  
sobre la construcció dels eixos viaris entre Reus, Constantí, 
Sant Salvador i Perafort, i entre Perafort, el Catllar, la Riera 
de Gaià i Torredembarra, i sobre el millorament de la comu-
nicació de l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona amb la 
xarxa viària del Tarragonès
Tram. 290-00232/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 244/IX,  
sobre els serveis ferroviaris de mitjana distància i el millora-
ment de possibles connexions transfrontereres
Tram. 290-00233/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 246/IX,  
sobre el millorament de la línia de tren entre Figueres, Port-
bou i Cervera de la Marenda, al Rosselló
Tram. 290-00235/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

20 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 254

SUMARI 5



Control del compliment de la Resolució 251/IX,  
sobre l’establiment del règim general d’horaris per als esta-
bliments i espectacles públics
Tram. 290-00240/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

Control del compliment de la Resolució 264/IX,  
sobre la generalització del sistema de finançament de la 
prestació dels serveis sanitaris amb base territorial i capi-
tativa
Tram. 290-00253/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

Control del compliment de la Resolució 324/IX,  
sobre la reclamació al Govern de l’Estat del calendari per a 
la licitació de les obres d’integració de la línia 2 de rodalia, a 
l’Hospitalet de Llobregat, i sobre la signatura dels convenis 
per a finançar el soterrament de les vies en aquesta ciutat
Tram. 290-00313/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 72

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el seu posicionament amb relació a la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00132/09
Sol·licitud i tramitació p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre l’anunci del Govern de l’Estat de suspendre el 
concurs de licitació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00133/09
Sol·licitud i tramitació p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les aportacions econòmiques, la 
participació i la gestió de l’aerolínia Spanair
Tram. 354-00136/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les aportacions econòmiques, la 
participació i la gestió de Spanair
Tram. 354-00137/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la fallida de Spanair
Tram. 354-00138/09
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la fallida de Spanair
Tram. 354-00139/09
Sol·licitud i tramitació p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la política aeroportuària i el futur de l’aeroport 
de Barcelona. el Prat després del cessament de l’activitat 
de Spanair
Tram. 354-00140/09
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la política en matèria d’educació infantil de pri-
mer cicle
Tram. 354-00144/09
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situa-
ció del Gran Teatre del Liceu
Tram. 354-00146/09
Sol·licitud i tramitació p. 74

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00984/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00985/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de la Co-
ordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00986/09
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença del president de l’Obra 
Social «la Caixa» amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00987/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president de la 
fundació Santa Pau amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 352-00988/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del subdirector gene-
ral de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Me-
cenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 352-00989/09
Retirada de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la 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. 352-00990/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació a la 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. 352-00991/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president de la Co-
ordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Projec-
te 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. 352-00992/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president de l’Obra 
Social «la Caixa» amb relació a la Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00993/09
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença del president de la 
fundació Santa Pau amb relació a la Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-00994/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del subdirector ge-
neral de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i 
Mecenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
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llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-00995/09
Retirada de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, 
degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00996/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Marc-Roger Llove-
ras, professor de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00997/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Carmen Parra, di-
rectora de la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat 
Abat Oliba, amb relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00998/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, 
director de la fundació Institut Guttmann, amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00999/09
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01000/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença del president del pa-
tronat de la fundació Intermón Oxfam amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01001/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Josep López 
Burniol, notari, amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01002/09
Retirada de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Alba Molas, gerent 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01003/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Elena Lauroba, pro-
fessora de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01004/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 352-01005/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01006/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 

24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01007/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01008/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01009/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01010/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01011/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01012/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01013/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01014/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 352-01015/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01016/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació ECOM amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01017/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01018/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01019/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01020/09
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01021/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01022/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01023/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01024/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Soci-
al de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01025/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01026/09
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01027/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01028/09
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01029/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01030/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 

relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01031/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01032/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01033/09
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01034/09
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01035/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01036/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01037/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge So-
cial de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01038/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01039/09
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01040/09
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01041/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, 
degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
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24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01042/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Antoni Sansalvadó, 
president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01043/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara, 
advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01044/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01045/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01046/09
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del president del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01047/09
Retirada de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01048/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 352-01049/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 352-01050/09
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Maria Elena Lau-
roba Lacasa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídi-
ques, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01051/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, profes-
sional de la gestió de fundacions, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01052/09
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Marc Roger Llo-
veras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01053/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01054/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01055/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01056/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de l’exdirectora gene-
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 352-01057/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Jordi Gusi, profes-
sional de la gestió de fundacions, amb relació a la Proposi-
ció de llei del protectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01058/09
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Marc Roger Llove-
ras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01059/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara 
García-Irazoqui, advocat, amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01060/09
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de José Alberto Marín 
Sánchez, notari, amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01061/09
Retirada de la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01062/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01063/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions 
i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01064/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

20 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 254

SUMARI 9



Sol·licitud de compareixença de Yolanda Aixelà Ca-
bré davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
informi sobre la situa ció de Guinea Equatorial
Tram. 356-00327/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Remei Sipi, presi-
denta d’E’Waiso Ipola, davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè informi sobre la situació de Guinea Equa-
torial
Tram. 356-00328/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informi de les activitats 
d’aquesta entitat i de la situació de vulneració dels drets 
humans i de restricció de les llibertats i els drets a Veneçuela
Tram. 356-00330/09
Acord sobre la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Inte-
rior perquè informi sobre la denúncia d’un ciutadà contra 
agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona -  
el Prat per una presumpta agressió per negar-se a parlar en 
castellà el 27 de gener de 2012
Tram. 356-00331/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè expliqui els diversos incidents en què 
alguns ciutadans no han pogut exercir el dret d’ús de la 
llengua catalana en relacionar-se amb el personal de les 
forces de seguretat de l’Estat
Tram. 356-00339/09
Sol·licitud p. 87

Sol·l icitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui els fets esdevinguts 
arran de l’atac d’un guàrdia civil a un ciutadà per ha-
ver-s’hi adreçat en català a l’aeroport de Barcelona -  
el Prat
Tram. 356-00340/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Spanair davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre el cessament de 
l’activitat de la companyia i sobre la situació dels treballa-
dors
Tram. 356-00344/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Miquel Valls i Ma-
seda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00345/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué, presi-
dent del Cercle d’Economia, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 356-00346/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de 
Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00347/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença Sebastià Salvador, 
president del Reial Automòbil Club de Catalunya, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el 
futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00348/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè expliquin la situació ac-
tual de la institució
Tram. 356-00353/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc 
Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, 
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la 
situació de la institució i els motius de les mesures adop-
tades
Tram. 356-00355/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença de Moritz Küng, exdi-
rector del Centre d’Art Contemporani de Barcelona, davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la seva ex-
periència al capdavant del Centre d’Art Contemporani del 
Canòdrom
Tram. 356-00359/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’agrupació de bombers de Comissions Obreres de Ca-
talunya perquè exposi la seva situació arran de les retalla-
des del Departament d’Interior i les conseqüències en la 
prestació dels serveis i en la campanya contra els incendis 
forestals del 2012
Tram. 356-00360/09
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Unió General de Treballadors 
perquè exposi la seva situació arran de les retallades del 
Departament d’Interior i les conseqüències en la prestació 
dels serveis i en la campanya contra els incendis forestals 
del 2012
Tram. 356-00361/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció de bombers de la Candidatura Autònoma de 
Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
perquè exposi la seva situació arran de les retallades del 
Departament d’Interior i les conseqüències en la prestació 
dels serveis i en la campanya contra els incendis forestals 
del 2012
Tram. 356-00362/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00363/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00364/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Agrària de Joves Agricultors. Associació d’Em-
presaris Agraris de Lleida davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00365/09
Sol·licitud p. 89

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Unió de Ramaders i Agricultors de Catalunya davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00366/09
Sol·licitud p. 90
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Sol·licitud de compareixença de representants de 
Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00367/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Institut Agrícola Sant Isidre davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00368/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00369/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00370/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00371/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00372/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Viveristes d’Horticultura davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00373/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Viveristes (Plavise) davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00374/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Gremi de Jardiners de Catalunya davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00375/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Mercat de la Flor i de la Planta Ornamental de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00376/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Espanyol de Fruita Seca davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00377/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Associacions de Fruita de Catalunya (Afrucat) 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00378/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants d’Ar-
rossaires del Delta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00379/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Cambra Arrossera d’Amposta davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00380/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Defensa Vegetal Arròs de Pals davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00381/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Gremi d’Herbolaris, Apicultors i Productors d’Aliments Die-
tètics i Biològics de Catalunya davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00382/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Preparats Alimentaris Especials i 
Dietètica davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la re-
forma de la política agrària comuna
Tram. 356-00383/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00384/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00385/09
Sol·licitud p. 94

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Interprofessional de Farratges Espanyols davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00386/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Multiplicadors de Cereals davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00387/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Comerciants Majoristes d’Ous de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de 
la política agrària comuna
Tram. 356-00388/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Avícola Catalana davant la Comissió d’Agricultura, 
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Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00389/09
Sol·licitud p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, 
Conills, Ous i Caça de Catalunya (Assocat) davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00390/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació de Frisona de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00391/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00392/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00393/09
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Espanyola de Productors de Vacum de Carn 
(Asoprovac Catalunya) davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00394/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00395/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Productors de Porcí davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00396/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació d’Indústries Càrnies davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00397/09
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació d’Associacions de Criadors del Cavall Pirinenc 
Català (Fecapi) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00398/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carns i 
Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00399/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Institut del Cava davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-

ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre 
la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00400/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Vinícola Catalana davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00401/09
Sol·licitud p. 98

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador del Cava davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00402/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Unió Vinícola del Penedès davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00403/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Enòlegs davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00404/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Acadèmia de Tastavins del Penedès - Sant Humbert davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00405/09
Sol·licitud p. 99

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Viticultors del Penedès davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00406/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Pimecava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la re-
forma de la política agrària comuna
Tram. 356-00407/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Sommeliers davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00408/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de 
Barberà davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la re-
forma de la política agrària comuna
Tram. 356-00409/09
Sol·licitud p. 100

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del 
Segre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma 
de la política agrària comuna
Tram. 356-00410/09
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Montsant 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00411/09
Sol·licitud p. 101
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Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador del Cava davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00412/09
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de 
Barberà davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la re-
forma de la política agrària comuna
Tram. 356-00413/09
Sol·licitud p. 101

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Priorat da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00414/09
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00415/09
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Tarragona 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00416/09
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00417/09
Sol·licitud p. 102

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà. 
Costa Brava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00418/09
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00419/09
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00420/09
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Lletera Interprofessional de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00421/09
Sol·licitud p. 103

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Gremi d’Indústries Làcties davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00422/09
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Almasserers i Envasadors d’Oli da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00423/09
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Olis Comestibles davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00424/09
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Organització de Productors Oliaires de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00425/09
Sol·licitud p. 104

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida 
Les Garrigues davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00426/09
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida 
Siurana davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma 
de la política agrària comuna
Tram. 356-00427/09
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli 
de Terra Alta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00428/09
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli 
de l’Empordà davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00429/09
Sol·licitud p. 105

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida 
Baix Ebre. Montsià davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00430/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació d’Apicultors de Barcelona davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00431/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Apicultors Gironins Associats davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00432/09
Sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Apicultors Lleidatans Associats davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00433/09
Sol·licitud p. 106
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Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Apicultors davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00434/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana de Denominacions d’Origen Protegides 
i d’Indicacions Geogràfiques Protegides davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00435/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Format-
ges Artesans davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00436/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00437/09
Sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00438/09
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00439/09
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Institut Català del Suro davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00440/09
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Institut Català de la Fusta davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00441/09
Sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença de representants 
de l’Institut Català d’Estudis Agrícoles davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral perquè informin sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00442/09
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00443/09
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00444/09
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agríco-

les de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre 
la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00445/09
Sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consell de Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00446/09
Sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Mercabarna davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00447/09
Sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Som lo que Sembrem davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00448/09
Sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Dolça Revolució davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre 
la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00449/09
Sol·licitud p. 110

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb els consellers d’Economia i Conei-
xement i de Territori i Sostenibilitat sobre els darrers esdeve-
niments amb relació a la companyia Spanair
Tram. 355-00081/09
Substanciació p. 111

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i  
Família sobre l’augment de les llistes d’espera de les perso-
nes amb dependència i els endarreriments en el desplega-
ment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 355-00083/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 111

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social 
i Família sobre la retallada del 8% en la ràtio del personal 
dels centres públics i concertats que atenen persones amb 
discapacitat
Tram. 355-00084/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 111

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la vicepresidenta del Govern sobre la situació del 
deute de la Generalitat amb els ajuntaments i les previsions 
de pagament
Tram. 355-00085/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 111

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb els consellers d’Economia i Co-
neixement i de Territori i Sostenibilitat sobre les aportacions 
econòmiques, la participació i la gestió de Spanair
Tram. 355-00086/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 111
Substanciació p. 111

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’actu-
ació del seu departament en matèria laboral i de protecció 
dels consumidors amb relació al cessament de les operaci-
ons de Spanair
Tram. 355-00087/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 111

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el Pla 
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d’actuacions industrials i empresarials per al període 2012-
2014
Tram. 355-00088/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 112

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

Compareixença del president de la Diputació de 
Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00251/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del president de la Diputació de Gi-
rona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00252/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del president de la Diputació de 
Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00253/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del president de la Diputació de 
Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00254/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença del president del Consell de Go-
verns Locals amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00255/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 112

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 
de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00256/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00257/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’Enric Argullol i Murgades, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00258/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, 
professor de ciència política i de l’Administració de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00259/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doc-
tor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 

dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00260/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença de Miquel Roca i Junyent amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00261/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 113

Compareixença d’una representació del Col·legi 
de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00262/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Jaume Magre Ferran, director 
de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Lo-
cals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00263/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00264/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00265/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00266/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00267/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 114

Compareixença d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00268/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00269/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de l’Obra So-
cial «la Caixa» amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
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posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00270/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la fundació 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00271/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Ecom amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 353-00272/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les fundacions i associa-
cions d’utilitat pública
Tram. 353-00273/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 115

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Cata-
lunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 353-00274/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació del Consell del 
Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00275/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00276/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença del director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la 
Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00277/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’Enrique Alcántara García-Irazo-
qui, advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00278/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença d’una representació del Consell de 
Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00279/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

Compareixença de Marc Roger Lloveras, professor 
de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques, i a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 353-00280/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Josep M. Ramírez, director de 
l’Institut Guttmann, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00281/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació del patronat 
de la fundació Intermón Oxfam amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques, i a la Proposició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00282/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació del Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupament davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat per a exposar el balanç del 
mandat del quadrienni 2006-2010 i les línies de treball del 
mandat del quadrienni actual
Tram. 357-00149/09
Substanciació p. 117

Compareixença d’Andrés Giménez i Ana Ballesta, 
vocals de l’Associació de Discapacitats Físics, Psíquics i 
Sensorials de Montcada i Reixac, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a presentar el programa 
Integrate
Tram. 357-00245/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Yolanda Aixelà Cabré davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre la 
situació de Guinea Equatorial
Tram. 357-00255/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença de Remei Sipi, presidenta d’E’Wai-
so Ipola, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a informar sobre la situació de Guinea Equatorial
Tram. 357-00256/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 117

Compareixença d’una representació d’Aliança per 
la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a informar de les activitats d’aquesta entitat i 
de la situació de vulneració dels drets humans i de restricció 
de les llibertats i els drets a Veneçuela
Tram. 357-00257/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 118

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2010
Tram. 359-00016/09
Substanciació p. 118

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

Memòries de l’Oficina Antifrau de Catalunya corres-
ponents al 2010 i 2011
Tram. 334-00051/09 i 334-00052/09
Presentació p. 118
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 381-00002/09
Interlocutòria del Tribunal Constitucional sobre la suspensió p. 118

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 5673/2011, plantejada 
per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a 
l’article 26.a de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal 
al servei de les administracions públiques de Catalunya
Tram. 382-00004/09
Coneixement p. 125
Acord de compareixença del Parlament p. 125

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període 
pressupostari del 2012
Tram. 231-00002/09
Proposta al Ple p. 125

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a pro-
veir temporalment un lloc de treball d’uixer o uixera de la 
Direcció d’Estudis Parlamentaris
Tram. 500-00004/09
Convocatòria p. 125
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 129
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 427/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les modificacions legislatives per 
a l’equiparació fiscal de les persones aco-
llides
Tram. 250-00693/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 16, 07.02.2012, DSPC-C 228

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 7 de febrer de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la modificació legisla-
tiva per a l’equiparació fiscal de les persones acollides 
(tram. 250-00693/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 38833).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar 
per a determinar les modificacions legislatives necessà-
ries per a equiparar, a efectes fiscals, els infants i altres 
persones que estan o han estat acollits.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

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

Resolució 428/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la col·laboració amb la Fundació 
Emma per a aconseguir el finançament ne-
cessari per a prestar els serveis
Tram. 250-00696/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 16, 07.02.2012, DSPC-C 228

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 7 de febrer de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la col·laboració amb la 
Fundació Emma per a aconseguir el finançament neces-
sari per a prestar els serveis (tram. 250-00696/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 38835).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
estudiant el projecte de la Fundació Emma i a col·laborar, 
en la mesura del possible, amb aquesta entitat per a tro-
bar el finançament necessari per a poder garantir els ser-
veis que presta als veïns de Sant Joan de les Abadesses i 
de la resta de les comarques gironines.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

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

Resolució 429/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, amb relació als horaris de vi-
sites per als infants tutelats a l’Espai de Vi-
sites per als Infants i Adolescents de Bar-
celona
Tram. 250-00710/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 16, 07.02.2012, DSPC-C 228

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 7 de febrer de 2012, ha debatut el text 
de la 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 Adoles-
cents de Barcelona (tram. 250-00710/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
38836).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar treballant per a complir l’article 116.3 de la 
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats 
en la infància i l’adolescència, amb relació als horaris de 
visites per als infants tutelats a l’Espai de Visites per als 
Infants i Adolescents de Barcelona (EVIA).

b) Adoptar, tal com és previst per a l’any 2012, les me-
sures necessàries i adequades per a solucionar el greuge 
que pateixen els infants afectats per la situació de reduc-
ció d’horaris de visites, atès que la Generalitat en té as-
sumida la funció tutelar i ha de vetllar per llur situació.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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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 pel qual s’esta-
bleix el Programa de drets i ciutadania per 
al període 2014-2020
Tram. 295-00142/09

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament ha 
conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’esta-
bleix el Programa de justícia per al període 
2014-2020
Tram. 295-00143/09

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament ha 
conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual s’estableix un marc pluriennal 
per a l’Agència dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea per al període 2013-2017
Tram. 295-00155/09

Coneixement de la proposta

D’acord amb l’article 181 del Reglament, el Parlament ha 
conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre les 
disposicions mínimes de seguretat i de sa-
lut relatives a l’exposició dels treballadors 
als riscos derivats dels agents físics (camps 
electromagnètics)
Tram. 295-00171/09

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 decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a un me-
canisme de protecció civil de la Unió
Tram. 295-00172/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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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 mesures fiscals i finance-
res i de creació de l’impost sobre les esta-
des en establiments turístics
Tram. 200-00019/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 249)

En el BOPC 249, de 10 de febrer de 2012.

A la pàgina. 13. A l’article 15.

Article 15. Addició del títol III bis al text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

On diu:

«Article 3bis.1-1. Fet imposable

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de 
serveis personals i materials en l’àmbit de l’administra-
ció de l’Administració de justícia de competència de la 
Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccio-
nals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials 
amb seu a Catalunya. La producció del fet imposable es 
manifesta mitjançant la realització dels actes següents:

»a) En l’ordre jurisdiccional civil, amb independència de 
la quantia: la interposició de la demanda de judici ordi-
nari, la formulació de reconvenció en el judici ordinari, 
i la presentació de la sol·licitud de declaració de concurs.

»b) En l’ordre jurisdiccional civil, en els casos de quantia 
superior a 3.000 euros: la interposició de demanda de 
judici verbal, la formulació de reconvenció en el judici 
verbal, la interposició de demanda de processos d’exe-
cució de títols extrajudicials, la interposició de demanda 
de judici canviari, la presentació de la petició inicial del 
procediment monitori i del procés monitori europeu.

»c) En l’ordre jurisdiccional civil, en els casos de quantia 
superior a 6.000 euros: la interposició de la demanda en 
els processos d’execució de títols judicials.

»d) La interposició de recursos d’apel·lació, extraordinari 
per infracció processal i de cassació en l’ordre civil.

»e) La interposició de recurs contenciós administratiu de 
quantia superior a 3.000 euros.

»f) La interposició de recursos d’apel·lació i de cassació 
en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa.

»Als efectes d’aquesta llei, els procediments de quantia 
indeterminada o aquells en què sigui impossible fer-ne la 
determinació d’acord amb les normes de la Llei d’enjudi-
ciament civil, es consideren de quantia superior a 6.000 
euros.»

Ha de dir:

«Article 3bis.1-1. Fet imposable

»1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de 
serveis personals i materials en l’àmbit de l’administra-
ció de l’Administració de justícia de competència de la 
Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccio-
nals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials 
amb seu a Catalunya. La producció del fet imposable es 
manifesta mitjançant la realització dels actes següents:

»a) En l’ordre jurisdiccional civil, amb independència de 
la quantia: la interposició de la demanda de judici ordi-
nari, la formulació de reconvenció en el judici ordinari i 
la presentació de la sol·licitud de declaració de concurs.

»b) En l’ordre jurisdiccional civil, en els casos de quantia 
superior a 3.000 euros: la interposició de demanda de 
judici verbal, la formulació de reconvenció en el judici 
verbal, la interposició de demanda de processos d’exe-
cució de títols extrajudicials, la interposició de demanda 
de judici canviari i la presentació de la petició inicial del 
procediment monitori i del procés monitori europeu.

»c) En l’ordre jurisdiccional civil, en els casos de quantia 
superior a 6.000 euros: la interposició de la demanda en 
els processos d’execució de títols judicials.

»d) La interposició de recursos d’apel·lació, extraordinari 
per infracció processal i de cassació en l’ordre civil.

»e) La interposició de recurs contenciós administratiu de 
quantia superior a 3.000 euros.

»f) La interposició de recursos d’apel·lació i de cassació 
en l’àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa.

»Als efectes d’aquesta llei, els procediments de quantia 
indeterminada o aquells en què sigui impossible fer-ne la 
determinació d’acord amb les normes de la Llei d’enju-
diciament civil es consideren de quantia superior a 6.000 
euros.

»2. També constitueix el fet imposable de la taxa en els 
ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu 
l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sen-
tències i altres documents que consten en els expedients 
judicials.

»3. La taxa és exigible en l’àmbit territorial de Catalunya 
per la producció o la realització dels fets imposables des-
crits en els apartats 1 i 2 que tinguin lloc en els òrgans 
de l’Administració de justícia amb seu a Catalunya, sens 
perjudici de les taxes i altres tributs de caràcter estatal 
que es puguin exigir.»

A la pàgina 60, a les esmenes reservades per a defensar 
en el Ple.

On diu:

«GP de Convergència i Unió

»Esmenes núm. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 52, 54, 56, 57, 59, 
60, 62, 64, 67, 68 i 69.»
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Ha de dir:

«GP de Convergència i Unió

»Esmenes núm. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 
62, 64, 68 i 69.»

On diu:

«GP del Partit Popular de Catalunya

»Esmenes núm. 486, 487, 488, 489, 890, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 510, 516 (apartat 2), 521, 526, 527, 528, 
529 i 531.»

Ha de dir:

«GP del Partit Popular de Catalunya

»Esmenes núm. 486, 487, 488, 489, 890, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 510, 516 (apartat 2), 521, 524, 526, 527, 
529 i 531.»

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 45241 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 45241)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram. 200-00020/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels ex-
presidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45239).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 16.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 41663 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 31.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41663)

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

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

Redefinir el procés de comercialització de les promocions 
d’habitatges de protecció oficial públiques de les que és 
titular l’Incasòl, en base a:

– Analitzar quines són les causes que han provocat que el 
procés iniciat hagi quedat desert i en aquest sentit redefi-
nir si s’escau el plec de tal manera que faciliti la concur-
rència i per tant la viabilitat de les operacions de comer-
cialització, que són imprescindibles pel restabliment de 
l’equilibri econòmic d’Incasòl
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– Establir clarament el marc legal i/o els mecanismes que 
garanteixin el manteniment de les condicions dels habi-
tatges ja llogats com pel que fa a les noves adjudicacions 
dels habitatges que quedin vacants, durant el període en 
que els habitatges han d’esser destinats a lloguer segons 
la normativa a la que es troben acollits.»

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

Esmenes presentades
Reg. 41653 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 03.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41653)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció especialitzada a la població de referència 
del CAP Amadeu Torner del municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 41654 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 03.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41654)

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 especialitzada de traumatologia, cirurgia ge-
neral, cirurgia vascular i dermatologia a la població as-
signada al CAP La Solana de Sant Andreu de la Barca.»

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

Esmenes presentades
Reg. 41651 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 31.01.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41651)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a valorar la possibilitat de mantenir, al 2012, el 
coeficient de 0’70 per als usos industrials dels municipis 
de la conca del riu Ebre, Sènia i Garona.»

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del servei nocturn d’urgències del CAP 
L’Arboç i l’augment del servei d’ambulàncies 
que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00746/09

Esmenes presentades
Reg. 41655 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 03.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41655)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’atenció d’urgència incloent el servei de transport sani-
tari urgent a la població de l’Arboç.»
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de serveis sanitaris a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00749/09

Esmenes presentades
Reg. 41656 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 03.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41656)

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

«El Parlament insta el Govern a garantir l’atenció sani-
tària d’urgències, incloent el transport sanitari, a la co-
marca del Baix Ebre.»

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del CAP Rambla Marina de l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-00753/09

Esmenes presentades
Reg. 41657 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 03.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 41657)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a no tan-
car el CAP La Marina de Bellvitge així com a garantir 
als ciutadans l’accessibilitat als mateixos serveis i activi-
tats que es prestaven en aquest centre.»

Proposta de resolució sobre la posició dels 
estats espanyol i francès pel que fa a la 
constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Ca-
talà Transfronterer
Tram. 250-00755/09

Esmenes presentades
Reg. 42837 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 13.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42837)

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

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

Reprendre, de forma immediata, les converses amb els 
governs d’Espanya i França per tal de completar els 
tràmits per a la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer com a Agrupació Europea de Coo-
peració Territorial.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova escola de Vilablareix
Tram. 250-00756/09

Esmenes presentades
Reg. 42852 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42852)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar les 
obres per a la construcció del nou CEIP de Vilablareix 
tan aviat com la disponibilitat pressupostària ho per-
meti.»
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Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres d’habitatges protegits per a joves 
a Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00757/09

Esmenes presentades
Reg. 42854 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42854)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar durant el segon semestre de 2012, si 
no sorgeix cap impediment, les obres dels 63 habitatges 
protegits per a joves a l’Av. del Carrilet, cantonada amb 
la rambla de Marina de Ca n’Arús de l’Hospitalet de Llo-
bregat.»

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres dels habitatges de protecció ofici-
al al sector residencial Gornal III, a l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00758/09

Esmenes presentades
Reg. 42855 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42855)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar, tan aviat com sigui possible i quan 
s’obtingui el finançament necessari, les obres dels 77 ha-
bitatges de protecció oficial, en el sector Residencial de 
Gornal III al carrer Narcís Monturiol cantonada amb el 
carrer Fortuna de l’Hospitalet.»

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres dels habitatges protegits per a jo-
ves i dels habitatges de protecció oficial a 
l’avinguda de Josep Tarradellas de l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00759/09

Esmenes presentades
Reg. 42856 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42856)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar, tan aviat com sigui possible i quan 
s’obtingui el finançament necessari, les obres dels 60 ha-
bitatges protegits per a joves i 33 habitatges de protecció 
oficial a l’Av. Josep Tarradellas i Joan, 145 de l’Hospitalet 
de Llobregat.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament del CAP Florida-2, de l’Hospi-
talet de Llobregat
Tram. 250-00763/09

Esmenes presentades
Reg. 42844 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42844)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme durant el 2012 l’adquisició del local 
per a la posada en funcionament del CAP La Florida-2.»
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Proposta de resolució sobre la declaració 
del canal de la Infanta com a bé integrant 
del patrimoni cultural català
Tram. 250-00764/09

Esmenes presentades
Reg. 42842 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 14.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42842)

Apartat 1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la 
viabilitat d’incoació d’expedient bé cultural d’interès na-
cional, en la categoria de monument històric, a favor del 
Canal de la Infanta i, si escau, desenvolupar-ne la figura 
de protecció que correspongui.»

Proposta de resolució sobre la canalització 
de les aigües del torrent del Lluc, al Vendrell
Tram. 250-00768/09

Esmenes presentades
Reg. 42857 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42857)

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

«El Parlament insta el Govern a potenciar la col-

laboració amb l’Ajuntament del Vendrell per a la solució 
de la problemàtica plantejada respecte del torrent d’en 
Lluch en el marc de les respectives competències».

Proposta de resolució sobre les obres per 
a garantir l’obertura permanent de l’oficina 
d’atenció ciutadana dels Mossos d’Esqua-
dra al vestíbul de la plaça de Catalunya de 
Barcelona
Tram. 250-00770/09

Esmenes presentades
Reg. 42811 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 13.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 42811)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, a traslladar l’Oficina d’Atenció Ciutadana dels 
Mossos d’Esquadra de plaça Catalunya a un lloc més 
visible, d’accés més fàcil i on pugui estar oberta les 24 
hores del dia.

Proposta de resolució sobre la reclamació a 
les empreses subministradores d’aigua per-
què informin els clients sobre la nova tarifa 
social
Tram. 250-00771/09

Esmenes presentades
Reg. 41116 i 42858 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41116)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a que l’Agència Catalana de l’Aigua realitzi una 
campanya per informa als potencials beneficiaris que 
podran acollir-se a la tarifa social de 0,3999 euros/m3  
aprovada en la Llei de mesures fiscals i financeres de 
l’any 2011.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42858)

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

«El Parlament insta el Govern a seguir fent difusió i in-
formant sobre el contingut de la tarifa social, així com 
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dels tràmits per a sol·licitar-ho, a través de l’atenció te-
lefònica i presencial a les diferents seus de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua arreu del territori i a través de la seva 
pagina web, com a través del servei d’atenció al ciutadà 
de la Generalitat (012)».

Proposta de resolució sobre l’estudi de me-
sures d’ajut per als municipis de menys de 
cinc-cents habitants
Tram. 250-00772/09

Esmenes presentades
Reg. 42838 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 13.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42838)

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

«1. Treballar conjuntament amb el Consell de Governs 
Locals de Catalunya per establir les prioritats en les ac-
tuacions als municipis de menor població.»

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

«2. Reconèixer la realitat dels municipis de menor po-
blació i d’acord amb les associacions municipalistes, tre-
ballar per adequar a la seva realitat els programes i aju-
des que s’impulsen des de la Generalitat de Catalunya.»

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

«3. Promoure, conjuntament amb els grups parlamenta-
ris, una sessió monogràfica i específica del Parlament de  
Catalunya, ja sigui en ple o en comissió, per abordar  
de forma integral i transversal la realitat dels municipis 
de menor població.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (4)

«4. Atendre de forma específica del dels departament 
del Govern la tramitació de les actuacions dels municipis 
amb menys habitants, atenent la seva menor capacitat de 
gestió i de disposar de tècnics municipals, que habitual-
ment ha de compartir.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (5)

«5. Continuar impulsant la prestació de serveis de forma 
mancomunada que generin economies d’escala i estalvi 
en la referida prestació.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (6)

«6. Continuar amb l’adequació de les subvencions i 
ajuts adreçats a les corporacions locals a la realitat dels 
municipis de menor població, especificant els requisits 
i els criteris d’aquests programes a les capacitats reals 
d’aquests municipis, especialment pel que fa a la exigèn-
cia i percentatge de cofinançament, a la inclusió en la co-
bertura dels ajuts el cost de redacció dels projectes, etc.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un pla d’actuació per a evitar que els ve-
hicles de missatgeria circulin a una velocitat 
superior a la permesa a l’autovia A-2 i en al-
tres vies habituals d’aquest tipus de trans-
port
Tram. 250-00773/09

Esmenes presentades
Reg. 42840 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 13.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42840)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
De modificació del punt 2
GP de Convergència i Unió

2. D’acord amb el que preveu el Pla de Seguretat Vià-
ria 2011-2013, aprovat pel Govern el 7 de juny de 2011, 
iniciar una acció sensibilitzadora als conductors de ve-
hicles de transport de mercaderies que fan les rutes de 
Catalunya a Madrid amb transport de missatgeria i/o 
paqueteria.

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
De modificació del punt3
GP de Convergència i Unió

3. D’acord amb el que preveu el Pla de Seguretat Viària 
2011-2013, aprovat pel Govern el 7 de juny de 2011, ini-
ciar una acció sensibilitzadora a les empreses del sector 
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de la missatgeria sobre conducció responsable i segura i 
a emprar aquest model de conducció com un element de 
qualitat en la prestació dels seus serveis.

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
integració urbana de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Igualada i 
Vilanova del Camí
Tram. 250-00774/09

Esmenes presentades
Reg. 42859 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42859)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a procedir a l’aprovació de l’estudi informatiu 
de la integració urbana de la línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí 
(Anoia) i continuar la tramitació amb la redacció del 
corresponent projecte constructiu».

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat del servei de transport de vi-
atgers per carretera entre Igualada i Barce-
lona
Tram. 250-00775/09

Esmenes presentades
Reg. 42860 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42860)

1 Esmena núm. 1
De modificació de tota la proposta de resolució
GP de Convergència i Unió (1)

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

– Continuar vetllant pel per tal que la prestació del ser-
vei de transport per carretera entre Igualada i Barcelona 
complexi amb els estàndards de qualitat establerts

– Estudiar la possibilitat d’ampliació del servei en funció 
de la disponibilitat pressupostària»

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’una persona en representació dels ajun-
taments de Vilanova del Camí, la Pobla de 
Claramunt i la Torre de Claramunt en la Tau-
la Estratègica per a l’Aeroport d’Igualada-
Òdena
Tram. 250-00776/09

Esmenes presentades
Reg. 41115 i 42861 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 41115)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la incorporació d’un representant 
dels Ajuntament de Vilanova del Camí, de La Pobla de 
Claramunt, de Santa Margarida de Montbui i de La Tor-
re de Claramunt en la Taula Estratègica per l’Aeroport 
Igualada-Òdena.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42861)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incorporar representants dels diferents ajunta-
ments de la comarca de l’Anoia a través de la represen-
tació que té el Consell Comarcal en la Taula Estratègica 
per a l’aeroport d’Igualada-Òdena.»

Proposta de resolució sobre la constitució 
de la Fundació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-00777/09

Esmenes presentades
Reg. 42841 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 13.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42841)

1 Esmena núm. 1
De modificació de tota la proposta de resolució
GP de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar a través del Departament d’Interior i 
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un grup de treball que valori la possibilitat de constituir 
una fundació del Cos de Mossos d’Esquadra i defineixi, 
si s’escau, el seu objecte, la composició dels seus òrgans 
de govern i el seu finançament.»

Proposta de resolució sobre la finalitza-
ció del projecte constructiu de la segrega-
ció d’aigües salobres per a la reducció de la 
salinitat al Prat de Llobregat
Tram. 250-00778/09

Esmenes presentades
Reg. 42862 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42862)

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

«El Parlament insta el Govern a continuar treballant per 
a poder garantir uns ingressos suficients a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, per tal que aquesta pugui reprendre els 
treballs per a la finalització de les obres de segregació 
d’aigües salobres de l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat i 
de l’EDAR del Baix Llobregat.»

Proposta de resolució sobre l’aturada del 
tancament de plantes i serveis de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00779/09

Esmenes presentades
Reg. 42845 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42845)

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 els serveis de l’Hospital Joan XXIII 
amb la disponibilitat de recursos adient per donar res-
posta a l’activitat del centre i a les necessitats assisten-
cials.»

Proposta de resolució sobre l’emplaçament 
d’un abocador de residus a la zona de la Vi-
nya del Tot, a Sant Mateu de Bages
Tram. 250-00780/09

Esmenes presentades
Reg. 42863 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42863)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir les mesures necessàries per garantir que 
el restabliment i la restauració paisatgística de la zona 
la bòbila coneguda com «Vinya del Tot» (terme munici-
pal de Sant Mateu del Bages), en el límit amb el municipi 
de Callús, es faci segons l’establert per autorització i no 
pugui afectar les condicions de vida de les persones que 
viuen en l’entorn.»

Proposta de resolució sobre el reforçament 
del personal assistencial del CUAP La Sola-
na, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00781/09

Esmenes presentades
Reg. 42846 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42846)

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 els mitjans personals necessaris del 
CUAP La Solana de Sant Andreu de la Barca (Baix Llo-
bregat) per assegurar una resposta adequada a les neces-
sitats assistencials de la població.»
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Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació del port de Coma-ruga i sobre 
la difusió turística de la reserva natural de 
pesca de la Masia Blanca
Tram. 250-00783/09

Esmenes presentades
Reg. 42864 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42864)

Apartat 1

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

«1. Instar al concessionari i a l’Ajuntament del Vendrell 
per tal que adaptin el projecte presentat inicialment i així 
no es vegi afectada la reserva natural de pesca marítima 
«Masia Blanca».»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

«2. Previ acord amb l’Ajuntament, donar difusió i conei-
xement de la reserva natural de pesca marítima de «Ma-
sia Blanca» com atractiu turístic de la Costa Daurada i 
en especial del nucli de Coma-Ruga de El Vendrell, sem-
pre i quan, les empreses o entitats que l’explotin comer-
cialment, ho facin de forma sostenible i amb pràctiques 
controlades que generin beneficis econòmics i ambien-
tals per la zona.»

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de la carretera GI-552, a Breda
Tram. 250-00784/09

Esmenes presentades
Reg. 42865 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42865)

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

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

– Establir les reserves viàries necessàries, dins de la pla-
nificació futura, per tal de possibilitar l’ampliació i mi-
llora de la carretera GI-552, inclòs la construcció de la 
variant de Breda.

– Mentre no es realitzi l’ampliació de la carretera, analit-
zar l’opció d’incloure i fer el projecte d’un carril exclusiu 
per a vianants i bicicletes paral·lel a la carretera GI-552, 
dins el llistat dels projectes de carril bici a desenvolupar 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat.»

Proposta de resolució sobre la decisió de 
tancar el Laboratori Clínic del Berguedà
Tram. 250-00790/09

Esmenes presentades
Reg. 42847 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42847)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir els serveis de laboratori clínic amb les 
màximes condicions de qualitat i eficiència als ciutadans 
del Berguedà.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de millorament del transport de vi-
atgers per l’eix Diagonal
Tram. 250-00791/09

Esmenes presentades
Reg. 42866 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42866)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a redactar en el marc del Pla de Transport de 
Viatgers de Catalunya, un pla de millora del transport de 
viatgers per carretera entre les ciutats de l’eix diagonal 
que a partir de l’oferta actual determini les actuacions a 
realitzar per a la millora de la comunicació mitjançant 
transport públic entre les ciutats de Manresa, Igualada, 
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Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú per tal que 
es puguin introduir aquestes mesures de millora en la 
xarxa de transport públic un cop hi hagi disponibilitat 
pressupostària.»

Proposta de resolució sobre les obres de re-
habilitació del barri d’Espronceda, de Saba-
dell
Tram. 250-00792/09

Esmenes presentades
Reg. 42867 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42867)

Apartat 1

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

«1. Procedir, tan aviat estigui formalitzat el conveni amb 
l’Ajuntament de Sabadell, a arranjar les deficiències 
d’obra de les fases 1 i 2 de les obres de rehabilitació del 
barri d’Espronceda.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

«2. Exercir la seva responsabilitat de fer-se càrrec del 
manteniment, mínim necessari i urgent, dels espais pú-
blics del barri mentre no es faci la cessió dels esmentats 
espais a l’Ajuntament segons els compromisos adquirits 
amb els veïns i amb el propi Ajuntament de Sabadell.»

Apartat 3

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

3. Iniciar, tan aviat estigui formalitzat el conveni amb 
l’Ajuntament de Sabadell i d’acord a les disponibilitats 
pressupostàries, les obres de arranjament de la urba-
nització de la fase 3 del barri d’Espronceda de Sabadell 
segons el projecte previst fruit d’un procés participatiu 
amb els veïns del barri.»

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla de mesures urgents per a la soste-
nibilitat del sistema sanitari públic i sobre el 
restabliment dels serveis del CAP Esparre-
guera
Tram. 250-00793/09

Esmenes presentades
Reg. 42848 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42848)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció sanitària de qualitat, incloent l’atenció 
continuada i d’urgències, a la població d’Esparraguera.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat dels serveis sanitaris al 
CAP Rambla Marina, de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-00794/09

Esmenes presentades
Reg. 42849 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42849)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a no tan-
car el CAP La Marina de Bellvitge així com a garantir 
als ciutadans l’accessibilitat als mateixos serveis i activi-
tats que es prestaven en aquest centre.»
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels serveis del CAP Olesa de Montserrat, 
la restitució de la segona ambulància en 
aquesta població i l’atenció als pensionistes 
de la mútua Montepío Textil
Tram. 250-00795/09

Esmenes presentades
Reg. 42850 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42850)

Apartat 1

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

«1. Garantir l’atenció continuada a la població d’Olesa 
de Montserrat.»

Apartat 2

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

«2. Garantir el servei de transport sanitari urgent a la 
població d’Olesa de Montserrat.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni del pacte de salut de Cornellà i 
sobre el manteniment del servei de pediatria 
de l’Almeda i del consultori de la Fontsanta, 
a Cornellà
Tram. 250-00797/09

Esmenes presentades
Reg. 42693 i 42851/ Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 09.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 42693)

Apartat 1

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

«1. Acordar amb l’Ajuntament de Cornellà l’actualització 
del conveni del Pacte de Salut, atenent a les noves reali-
tats i nous equipaments comarcals, i establir un calenda-
ri d’execució de les actuacions.»

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

«3. Mantenir obert el consultori mèdic del barri de Font-
santa, tal i com ha acordat l’Ajuntament de Cornellà amb 
el Departament de Salut.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42851)

Apartat 2

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

«2. Garantir una atenció de pediatria adequada a la po-
blació del barri d’Almeda.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació de 
la catalogació del vial d’accés a Castellnou 
de Bages com a carretera, el traspàs a la Di-
putació de Barcelona i la incorporació d’una 
partida en els pressupostos del 2012 per al 
seu manteniment
Tram. 250-00800/09

Esmenes presentades
Reg. 42868 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42868)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la realització del Pla zonal per part 
de la Diputació de Barcelona, per tal que s’analitzi la in-
clusió en la xarxa de carreteres locals del vial d’accés a 
Castellnou de Bages»
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Proposta de resolució sobre les accions per 
a assegurar l’exercici del dret a emprar el ca-
talà en les institucions judicials espanyoles
Tram. 250-00802/09

Esmenes presentades
Reg. 42839 i 42879 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 13.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42839)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a impulsar davant el Govern de l’Estat la modificació 
de la normativa estatal (article 231.4 de la Llei orgànica 
del Poder Judicial i l’article 142.4 de la Llei d’enjudicia-
ment civil), als efectes que sigui possible l’ús de la llengua 
catalana en els òrgans judicials espanyols sense cap difi-
cultat, recollint explícitament les previsions de l’article 9 
de la Carta europea de les llengües regionals o minorità-
ries i de l’article 33.5 de l’Estatut d’autonomia.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

«Supressió del punt 2»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 42879)

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialista (1)

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

1. Desenvolupar l’Estatut per tal de fer possible el dret 
dels ciutadans de Catalunya a relacionar-se per escrit en 
català amb els òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal.

2. Treballar per tal que el Govern de l’Estat reconegui i 
defensi el plurilingüisme a tot l’Estat i no només a cada 
territori amb llengua pròpia i emprengui mesures per tal 
de promoure el seu coneixement a tot l’Estat, com a ins-
trument per a la millora de l’educació, la igualtat d’opor-
tunitats i la cohesió social.»

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament dels plans urbanístics de la conca 
d’Òdena
Tram. 250-00803/09

Esmenes presentades
Reg. 42869 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 07.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42869)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar converses amb els ajuntaments i el con-
sell comarcal afectats pel Pla Director Urbanístic de la 
Conca d’Òdena a fi de determinar la millor manera de 
desenvolupar aquest Pla.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de la Secció d’Institut Serra 
de Noet, de Berga
Tram. 250-00804/09

Esmenes presentades
Reg. 42853 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 42853)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De tot el text de l’apartat

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«2. Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici del SES Serra de Noet.»
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Proposta de resolució sobre la potenciació i 
el millorament de la línia ferroviària entre Fi-
gueres, Portbou i Cervera de la Marenda, el 
manteniment de l’estació central de Figue-
res i el soterrament de les vies en aquesta 
ciutat, i la recuperació dels descomptes als 
usuaris de la línia entre Cervera de la Ma-
renda i Girona
Tram. 250-00872/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’aportació per 
part de l’Institut Català de Finances dels re-
cursos econòmics necessaris perquè els 
afectats per la manca de liquiditat de la sec-
ció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de 
l’Aldea recuperin els estalvis
Tram. 250-00873/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la subscripció 
de participacions preferents i altres pro-
ductes financers de risc i sobre les accions 
i mesures dirigides a les entitats financeres 
que en comercialitzen
Tram. 250-00874/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Programa de desenvolupament rural 
2007-2013 i de les directives de benestar 
animal
Tram. 250-00875/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.
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Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una base de dades per a avaluar l’avenç 
del cinema en català
Tram. 250-00877/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’accés al cas-
tell de Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes 
masies de Sant Pere Sallavinera
Tram. 250-00878/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la restauració i 
la posada en funcionament de les estacions 
depuradores d’aigües residuals de Terrafor-
tuna i de la Goba, a Vidreres
Tram. 250-00879/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les estacions depuradores 
d’aigües residuals de Massanes
Tram. 250-00880/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.
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Proposta de resolució sobre la recuperació 
de la qualitat dels serveis sanitaris a la Sel-
va marítima
Tram. 250-00881/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la violència 
masclista
Tram. 250-00882/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de perllongament de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat a Terrassa
Tram. 250-00883/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’acabament 
de les obres de perllongament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
Tram. 250-00884/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP Gui-
neueta, de Barcelona
Tram. 250-00885/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les línies d’ADSL desdoblades de l’Insti-
tut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils 
i dels centres als quals se’ls ha retirat
Tram. 250-00887/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, 
en institut i l’agilitació dels tràmits per a ini-
ciar la construcció del nou edifici i sobre la 
renovació urgent de la instal·lació informàti-
ca dels actuals mòduls prefabricats
Tram. 250-00889/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge 
de la Cinta de Tortosa, Doctor Josep Trueta  
de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00890/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
el manteniment dels serveis de ginecologia, 
traumatologia i cirurgia de guàrdia, pediatria 
d’urgència i ambulàncies de l’Hospital Co-
marcal de Blanes i sobre la recuperació del 
servei nocturn dels centres d’atenció primà-
ria de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00891/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
restauració de la zona de la bòbila de la Vi-
nya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre 
els controls arran de la investigació del Se-
prona dels abocaments il·legals al dipòsit de 
runa de Callús
Tram. 250-00892/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’eliminació de les urgències farmacèutiques 
d’Olesa de Montserrat
Tram. 250-00893/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’abús comès 
per les entitats financeres en la comercia-
lització de participacions preferents i sobre 
la restitució del capital invertit als consumi-
dors que ho hagin sol·licitat
Tram. 250-00894/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat de l’atenció residencial i diürna 
per a persones amb discapacitat i del com-
pliment de la Llei 12/2007, de serveis socials
Tram. 250-00895/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.
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Proposta de resolució sobre la no-utilització 
en les campanyes de la Generalitat d’ele-
ments estereotipats que reprodueixen rols 
de gènere que fomenten la desigualtat
Tram. 250-00896/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’oposició al 
transvasament d’aigua des de l’Ebre
Tram. 250-00897/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la declaració 
de sòl contaminat de l’abocador de Can Pla-
nas, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00898/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la restauració 
de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de 
Montagut i Oix
Tram. 250-00899/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’una partida pressupostària per a la cons-
trucció de l’Escola de Can Montllor, l’Insti-
tut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a 
Terrassa
Tram. 250-00900/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.
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Proposta de resolució sobre el foment del 
diàleg amb la comunitat educativa d’Espar-
reguera i la reconsideració de la decisió de 
suspendre la construcció de l’institut escola 
Esparreguera II
Tram. 250-00901/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 14.02.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 21.02.2012 al 29.02.2012).

Finiment del termini: 01.03.2012; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Proposta de resolució sobre la publicació 
de la documentació relacionada amb el cop 
d’estat del 1981 en poder de la Generalitat, 
el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
Tram. 250-00902/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 42806 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Recentment han aparegut al setmanari alemany Der 
Spiegel unes informacions on, valent-se de documents 
desclassificats per la cancelleria alemanya, es fa pública 
una conversa mantinguda entre l’ambaixador alemany al 
Regne Espanya l’any 1981 Lothar Lahn amb el monarca 
espanyol on aquest últim li hauria revelat que no sentia 
cap mena de menyspreu ni indignació pels autors del cop 
d’Estat del 23-F, sinó que hauria evidenciat «comprensió 
per no dir simpatia» envers els militars colpistes espa-
nyols encapçalats pel que havia estat el cap de la seva 
Casa Militar, el General Armada. Segons aquests docu-
ments, el rei Joan Carles hauria afirmat sobre els colpis-
tes que «només pretenien el que tots desitjàvem».

Aquestes darreres revelacions unides al fet que el rei 
Joan Carles trigués més de 8 hores en reaccionar públi-
cament al cop d’Estat mentre els tancs ocupaven el País 
Valencià i s’hi aplicava la Llei Marcial, i estaven segres-
tats pels colpistes tant el govern espanyol com els dipu-
tats a Corts; i va convocar pocs dies després a les forma-
cions polítiques, excloses les catalanes i les basques, per 
impulsar la involució contra l’autogovern català i basc, 
posen en dubte la versió oficial que es donà a la ciutada-
nia sobre què va succeir aquells dies i què va fer el rei.

Per tal d’esclarir aquests fets i en virtut del dret de la ciu-
tadania a conèixer tota la informació sobre aquest deci-
siu episodi històric, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a fer pública tota la documentació relacionada 
amb el cop d’Estat de l’any 1981.

2. [...]

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposta de resolució sobre la commemo-
ració del naixement i la mort de Joan Fuster 
i la difusió de la seva obra
Tram. 250-00903/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 42835 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

L’any 2012 fa noranta anys que va néixer i fa vint anys 
que va morir Joan Fuster. També es commemora aquest 
any el cinquantè aniversari de la seva obra El País Valen-
ciano, escrita en castellà i editada per Destino.

Joan Fuster, autor entre moltes altres obres de Nosaltres 
els valencians és un autor cabdal de la literatura i la cul-
tura catalanes.

Per aquest motiu l’any 2012 serà un any on es recorda-
rà de forma especial la figura de l’escriptor de Sueca 
(País Valencià). Entre d’altres propostes, l’Editorial Tres 
i Quatre ha impulsat una iniciativa de micromecenatge 
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per aconseguir publicar l’obra Viatge pel meu país com 
homenatge a la figura de Joan Fuster així com a la seva 
obra i a les seves idees; aquest llibre revisarà els llocs 
que va visitar Fuster fa cinquanta anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Commemorar durant l’any 2012 el norantè aniversari 
del naixement de Joan Fuster i el vintè aniversari de la 
seva mort, i en especial el cinquantè aniversari, de la pu-
blicació del seu llibre El País Valenciano.

2. Col·laborar en l’edició i difusió de l’obra Viatge pel 
meu país que s’està preparant com a homenatge a la fi-
gura de Joan Fuster així com a la seva obra a i les seves 
idees.

3. Proposar que l’Institut Ramón Llull promogui o col-
labori en actes en record a Joan Fuster durant l’any 2012.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de totes les dependències de 
la residència per a gent gran Mare de Déu 
de la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 43352 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Segú Ferré, di-
putada, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Exposició de motius

Malgrat les diferents iniciatives parlamentàries i els in-
formes de compliment presentats pel Govern, la residèn-
cia per a la gent gran La Mercè de Tarragona no funcio-
na al 100% de la seva capacitat.

Segons informacions aparegudes recentment, continua 
havent-hi plantes tancades tot hi haver estat remodelades 
recentment. D’altra banda, la manca de personal conti-
nua afectant al seu funcionament i a la qualitat del servei 
que es presta al centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El parlament insta al Govern a:

1. Posar en servei les dependències de la residència La 
mercè de Tarragona que van ser remodelades recent-
ment.

2. A cobrir les places de personal necessàries per al cor-
recte funcionament del centre la Mercè de Tarragona.

3. Endegar les accions necessàries per tal que entri en 
funcionament la totalitat el edifici on es troba la residèn-
cia per la gent gran La Mercè de Tarragona.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Núria Segú 
Ferré, diputada del GP SOC; Eva Granados Galiano,  
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de l’activitat ordinària, l’estabilitat de la 
plantilla i el finançament i la gestió del Gran 
Teatre del Liceu
Tram. 250-00905/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 43369 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu 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 
proposta de resolució següent sobre la situació del Gran 
Teatre del Liceu, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

Bona part dels equipaments culturals del nostre país es 
troben, actualment, en una situació clarament insosteni-
ble. Aquest fet es tradueix en la paralització dels projec-
tes de modernització i difusió, el deteriorament l’activi-
tat i els serveis destinats al públic i l’empitjorament de 
les condicions laborals i la pèrdua de llocs de treball. Un 
exemple d’això és el Gran Teatre del Liceu que, en els 
darrers anys, ha hagut de fer front a una rebaixa dràs-
tica dels ingressos, principalment d’aquells que prove-
nen de les administracions. En el cas del Ministeri de 
Cultura (que aporta un 45% del finançament públic), la 
seva aportació es va reduir en un 10% l’any passat (una 
reducció atenuada, a darrera hora, l’aprovació d’una es-
mena conjunta d’ERC i ICV-EUiA als pressupostos ge-
nerals de l’Estat) i, a hores d’ara, es desconeix l’aportació 
d’enguany, si bé tot sembla indicar que es situarà en el 
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mateix percentatge. En el cas del Departament de Cultu-
ra i Llengua, la seva aportació s’ha reduït en un 37,84% 
en els darrers dos exercicis pressupostaris; una rebai-
xa que, en xifres absolutes, es situa en els 5,6 milions 
d’euros. També han patit una davallada significativa les 
subvencions de les altres administracions que participen 
en el Consorci del Gran Teatre del Liceu (la Diputació i 
l’Ajuntament de Barcelona, amb unes aportacions molt 
inferiors) i els patrocinis privats i la venda d’entrades, 
que han caigut prop d’un 20%.

A banda de la reducció dels ingressos, resulta igualment 
preocupant la incertesa sobre els mateixos; encara més 
tenint en compte la naturalesa d’aquest equipament, 
obligat a planificar la seva activitat a quatre anys vista 
atenent a la disponibilitat dels artistes del circuit inter-
nacional, als acords de producció amb els principals 
teatres europeus i a l’eficiència en la negociació de les 
contractacions. En el comunicat en què l’actual direcció 
anunciava «les mesures adoptades per a l’ajustament del 
pressupost de la temporada 2011-2012 del Gran Teatre 
del Liceu», hom feia constar, explícitament, que «el fet 
de tenir retallades dins de l’any en què ja està en marxa 
la temporada limita molt el marge de reacció». És evi-
dent, en aquest sentit, que les administracions públiques 
han posat en evidència una notable incapacitat per a co-
ordinar mínimament els seus ajustaments i, igualment, 
per comunicar-los als ens gestors amb una mínima ante-
lació; sobretot tenint en compte, en el cas del Teatre del 
Liceu, l’existència d’un contracte programa per al perío-
de 2010-2014 que, si bé no ha estat aprovat formalment, 
representava un intent de resoldre aquesta deficiència.

Tot plegat, unit a algunes deficiències de previsió i de 
gestió, s’ha traduït en un dèficit previst de 3,7 milions 
d’euros per a la temporada 2011-2012 i en l’anunci, el 
31 de gener passat, d’un expedient de regulació d’ocu-
pació que afectarà 390 treballadors fixes i un centenar 
més d’externs i que preveu el cessament de tota activitat 
durant dos mesos (des del 20 de març fins el 10 d’abril 
i des del 5 de juny fins al 8 de juliol) i la suspensió d’al-
gunes actuacions, concretament de quatre òperes, un 
ballet, un recital i un espectacle del Petit Liceu. Val a 
dir que aquestes mesures han estat adoptades de forma 
unilateral, sense donar-ne coneixement (i, òbviament, 
sense ni tan sols intentar assolir un acord) als represen-
tants dels treballadors i les treballadores i incomplint un 
pacte signat el 3 de juny de 2011 entre aquests darrers i 
la direcció. A més a més de la seva repercussió laboral, 
és evident aquestes mesures afecten greument la quali-
tat del projecte artístic i els seus cossos estables, posant 
en perill un projecte operístic al servei de la cultura del 
país; i, al mateix temps, incideixen molt negativament 
en el prestigi d’aquest equipament emblemàtic del nostre 
país, la qual cosa pot acabar afectant negativament el pa-
trocini privat, el taquillatge i la qualitat.

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:

1. Recuperar l’aportació que la Generalitat de Catalunya 
transferia al Gran Teatre del Liceu el 2010 per tal de po-
der garantir la seva activitat ordinària, l’estabilitat de la 
plantilla i el prestigi internacional d’aquest equipament.

2. Convocar, de forma immediata, una reunió del Patro-
nat de la Fundació Gran Teatre del Liceu, representants 
del consell de mecenatge i del comitè d’empresa, per tal 
d’acordar, conjuntament, mesures que permetin superar 
la situació actual i salvar els llocs de treball directes i in-
directes que genera aquest equipament. D’entre aquestes, 
hi haurà l’aturada de l’expedient de regulació d’ocupació 
i l’aprovació del contracte programa per al 2010-2014 o 
la concreció d’un pla de finançament de totes els admi-
nistracions implicades que permeti garantir l’estabilitat 
de la institució en els propers quatre anys.

3. Promoure millores en la gestió del Gran Teatre del Li-
ceu per tal de garantir-ne l’eficiència en la seva gestió i la 
seva transparència; i fer públiques, de forma immediata, 
les liquidacions i auditories dels darrers cinc anys, les 
actes dels ens gestors i les condicions acordades entre 
les diferents administracions, principalment a través dels 
contractes programa.

4. Establir, conjuntament amb la resta d’administraci-
ons implicades, un pacte cultural per tal de dissenyar 
un escenari estable en aquells equipaments cofinançats 
o coparticipats; i, al mateix temps, establir una posició 
comuna per a reivindicar la transferència directa, per 
part del Ministeri i basant-se en el Producte Interior 
Brut, dels diners que l’Estat hauria d’invertir en cultura 
a Catalunya.»

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
les restriccions aplicades en el títol d’abo-
nament mensual per als trens regionals
Tram. 250-00906/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 44546 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Oriol Amorós i 
March, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Mitjançant l’Ordre del Departament de Territori i Soste-
nibilitat del 22 de desembre el Govern de la Generalitat 
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va aprovar la revisió dels preus aplicables a determinats 
serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers.

Entre les modificacions aplicades hi figura l’eliminació 
de l’abonament mensual regional de viatges il·limitats.

Fins el 2011 aquest abonament permetia al titular la rea-
lització de tants viatges com fossin necessaris durant el 
període de vigència del títol. Això permetia, per posar 
només un exemple, que persones que tenen horari labo-
ral partit, poguessin fer ús del transport públic per anar 
al lloc de treball, retornar a casa a dinar i retornar al lloc 
de treball a la tarda.

A partir de l’1 de gener l’abonament es restringeix a dos 
viatges diaris, amb la qual cosa una part dels usuaris 
d’aquest títol en sortiran perjudicats pel major cost que 
els suposarà no poder fer ús dels múltiples viatges que els 
permetia o, contrariant la política de foment de l’ús del 
transport públic, desincentivarà l’ús del transport de viat-
gers per ferrocarril.

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 eliminar les restriccions que s’han aplicat en el títol 
d’abonament mensual per als trens regionals i a retornar 
a la figura de l’abonament mensual de viatges il·limitats.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Oriol 
Amorós i March, diputat del GP d’ERC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució de desacord amb els 
homenatges institucionals del Govern de 
l’Estat i del Congrés dels Diputats a Manuel 
Fraga Iribarne

Tram. 250-00907/09

Presentació

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

Reg. 44547 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Dolors Camats Luis, por-
taveu, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parlamen-
tari 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 pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La mort de Manuel Fraga Iribarne ha provocat valora-
cions contraposades sobre la seva figura. Més enllà de 
la participació destacada del senyor Fraga en la etapa 
de la transició i en el període democràtic com a diri-
gent d’Alian za Popular i el PP i president de la Xunta 
de Galicia, el cert és que mai va demanar disculpes pel 
seu passat franquista que el va portar a exercir impor-
tants càrrecs durant la dictadura i a ser coresponsable de 
l’anul·lació de les llibertats democràtiques i nacionals i 
de la mort de diversos militants antifranquistes. Aquests 
aspectes fonamentals en la seva trajectòria han estat ob-
viats en diversos homenatges institucionals que ha re-
but la seva figura, tant per part del Govern central, amb 
participació del president del Govern central, com per 
part del Congrés de Diputats a partir de la intervenció 
del seu President. No sembla lògic que algú que mai va 
renunciar al seu passat franquista rebi el reconeixement 
de les institucions democràtiques sense, com a mínim, 
condemnar aquesta etapa de la seva biografia.

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 expressa el seu desacord 
amb els homenatges institucionals que el senyor Manuel 
Fraga Iribarne ha rebut per part del Govern de l’Estat i 
del Congrés de Diputats i fa arribar la seva protesta a 
aquestes institucions, per considerar que un ex alt càrrec 
franquista que no va demanar mai perdó per les seves ac-
tuacions durant la dictadura no és mereixedor de cap re-
coneixement institucional, i més si aquest reconeixement 
obvia la seva etapa durant una dictadura que va causar 
patiments i morts a moltes persones demòcrates i va anul-
lar les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

Joan Herrera Torres, president del GP d’ICV-EUiA; 
Dolors Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Jaume 
Bosch Mestres, diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la instal-
lació d’un ascensor i d’enllumenat en una 
passarel·la de l’estació de Renfe de la Gra-
nada
Tram. 250-00908/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 44548 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
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da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estació de Renfe del municipi de la Granada (Alt Pe-
nedès) disposa d’una passarel·la que uneix l’estació amb 
el Polígon Fondus de l’Estació. Però aquesta passarel·la 
encara no ha estat dotada per Adif de dos elements pre-
vistos inicialment i imprescindibles per a les persones 
que l’han d’utilitzar: l’ascensor i l’enllumenat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a 
Renfe i Adif la immediata instal·lació d’ascensor i enllu-
menat a la passarel·la que uneix l’estació de Renfe amb el 
Polígon Fondus de l’Estació al municipi de la Granada 
(Alt Penedès).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Joan Boada Masoliver, Diputat GP d’ICV-EUiA, Jaume 
Bosch Mestres, diputat GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el permís de 
pas per als ciclistes pels trams de la car-
retera C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin 
cap via paral·lela
Tram. 250-00909/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 44578 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Degut al desdoblament de la C-17 de Vic a Ripoll, el Go-
vern de la Generalitat ha prohibit el pas a ciclistes en 
determinats trams on no hi cap més alternativa de pas, ja 
que no existeix cap via paral·lela que ho permeti.

La normativa sobre carreteres especifica ben clarament 
que quan es construeix una autovia hi ha d’haver una via 
paral·lela de servei que podran utilitzar vehicles a motor 

lents i ciclistes. Aquesta situació no es dóna entre Vic i 
Ripoll, i en concret a partir de Sora en direcció nord, ja 
que només existeix la carretera antiga del coll de Tar-
radellas, impracticable per a bicicletes de carretera. El 
mateix passa en sentit sud de Ripoll a Montesquiu.

Davant la negativa del Govern de la Generalitat, els ci-
clistes i la Federació Catalana de Ciclisme han protago-
nitzat diferents mobilitzacions i han presentat propos-
tes alternatives com la de portar vestimenta reflectant 
i llums de posició per poder passar amb seguretat pels 
túnels existents a la C-17.

Totes aquestes propostes han estat rebutjades sense do-
nar cap solució al tancament d’un pas estratègic i de 
comunicació entre les comarques d’Osona, Ripollès i 
Garrotxa que és utilitzat per molts ciclistes per fer excur-
sions fins a Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, 
Ribes de Fresser, Camprodon, la Collada de Toses, entre 
altres rutes.

A més, les rutes abans esmentades també són utilitzades 
per un nombre cada vegada més gran de ciclistes d’arreu 
d’Europa i que quan arriben a Ripoll veuen amb sorpre-
sa que no poden continuar per la C-17 i que no tenen ruta 
alternativa.

Aquesta reivindicació ha tingut un clar suport ciutadà i 
institucional amb les mocions aprovades per la majoria 
d’ajuntaments de les comarques abans esmentades i pel 
Consell Comarcal d’Osona i el suport de la Federació 
Catalana de Ciclisme i de tots els clubs ciclistes de les 
comarques d’Osona, Garrotxa i Ripollès.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent:

Proposta de resolució

El Parament de Catalunya insta el Govern a permetre el 
pas dels ciclistes pels trams de la C-17 entre Vic i Ripoll 
que no tinguin cap altre via paral·lela, adoptant les mesu-
res de seguretat pertinents.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la preservació 
dels aqüífers del delta de la Tordera
Tram. 250-00911/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 44598 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

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 
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estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per la 
preservació de l’Aqüífer del riu Tordera, el seu pla d’es-
pais fluvials i la posta en marxa, de nou, de la dessalado-
ra del Delta de la Tordera, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Vistes les informacions recents, confirmades en les de-
claracions fetes pel Conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Hble. Sr. Lluís Recoder en el sentit que des de fa 
uns mesos s’ha paralitzat totalment el funcionament de 
la dessaladora situada al Delta de La Tordera i les afir-
macions del govern en el sentit que dita paralització no 
té conseqüències negatives sinó que suposa un estalvi de 
1’5 milions d’euros.

Atès que el cert és que s’està en greu perill de tornar a 
la sobre-explotació de l’aqüífer de la Tordera que doni 
lloc al deteriorament dels recursos hídrics, per raó de la 
intrusió marina, com ja va passar anys enrere en que es 
va arribar a una situació crítica, motiu pel qual l’anterior 
govern de CiU va promoure la dessaladora actual.

Atès que en el mandat del govern catalanista i d’esquer-
res, es van construir les instal·lacions que permeten inter-
connectar el servei d’abastament d’aigua de l’Alt Mares-
me i la dessaladora de la Tordera amb la resta del sistema 
Ter-Llobregat precisament per poder aportar més aigua 
des d’aquesta dessaladora cap al conjunt de la regió me-
tropolitana, de forma que es pugui fer el retorn de cabals 
del Ter que actualment es transvasen cap a Barcelona.

Atès que és un fet que, en aquest moments, estem en un 
període de sequera que es va iniciar el mes de juliol de 
2011 i que probablement es perllongui en els propers me-
sos amb la disminució dels cabals de La Tordera i per 
tant la disminució dels aqüífers dels que s’alimenten –en 
tot o en part– els municipis de Blanes, Lloret, Tordera, 
Palafolls, Malgrat, Pineda i Calella, al que cal afegir les 
captacions per a usos agrícoles i industrials que són molt 
considerables.

D’altra part cal destacar que la paralització de la des-
saladora comporta despeses de manteniment i pèrdues 
patrimonials pel deteriorament de les instal·lacions.

En tot cas, cal cridar l’atenció sobre la circumstància 
que, si bé el govern ha afirmat que aquesta paralització 
pot suposar un estalvi de 1’5 milions d’euros, aquests di-
ners s’haurien de retornar als consumidors i usuaris dels 
municipis abans referits que estan pagant una tarifa molt 
més elevada per l’aigua que consumeixen precisament en 
raó de que l’aigua procedia de la dessaladora.

Atès, en fi, que en els darrers anys s’ha estat tramitant, 
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Pla d’espais 
fluvials de la conca del riu Tordera, que ha de contenir 
tot un seguit de propostes d’actuació i mesures de gestió 
destinades a recuperar la qualitat ambiental del entorn 
fluvial i la recuperació dels aqüífers i la qualitat de les 
aigües, que ja va ser objecte d’informació pública i quins 
treballs estan pràcticament finalitzats des de fa mesos.

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:

Primer. Adoptar les mesures necessàries per a preservar 
els aqüífers del Delta del riu Tordera, i en especial preve-
nir la intrusió marina.

Segon. Presenti públicament i aprovi definitivament, en 
el termini màxim de tres mesos, el Pla de l’Espai Flu-
vial del riu Tordera, amb el seu pla de gestió i destini 
recursos a aplicar de forma urgent mesures que permetin 
la recuperació de la qualitat ambiental de la conca de la 
Tordera i la recuperació dels seus cabals.

Tercer. Torni a posar en marxa la planta potabilitzadora 
–Dessaladora– del delta de la Tordera abans de l’inici de 
la temporada d’estiu del 2012.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

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

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 44626 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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’Ensenyament i Universi-
tats.

Exposició de motius

En diferents àmbits i per diferents veus, s’ha indicat la 
possibilitat de fusionar l’Escola Abril de La Canonja 
amb una altra escola, com a conseqüència de les limita-
cions imposades per la política d’ajust del Govern de la 
Generalitat.

La fusió d’escoles ja consolidades no és un objectiu de-
sitjable, ni tampoc es pot consolidar com una pràctica 
habitual per a la gestió de recursos educatius. Les esco-
les tenen necessitats pedagògiques que resolen a través 
del seu projecte educatiu. I tenen també necessitats físi-
ques i de recursos que resolen a través de la seva infra-
estructura i espais. Tant el seu projecte educatiu com la 
seva infraestructura són el resultat de llargs processos 
d’evolució i de suma d’esforços múltiples.

A l’hora de valorar disfuncions, és indispensable fer-ho 
en funció del projecte educatiu i els resultats que s’acon-
segueixen. Qualsevol decisió d’infraestructura, presa 

Fascicle segon
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unilateralment, que no tingui en compte una anàlisi acu-
rada del projecte educatiu i de les seves necessitats, està 
condemnada al fracàs, o a una destrucció inacceptable 
del capital educatiu.

Com és sabut, la Llei d’Educació de Catalunya avala 
aquesta afirmació. En els seus articles del 90 al 96, va-
lora el projecte educatiu com a vehicle educatiu a cada 
escola, i afirma que «és la màxima expressió de l’autono-
mia dels centres educatius, recull la identitat del centre, 
n’explica els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit 
amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competèn-
cies bàsiques i el màxim d’aprofitament educatiu».

L’escola Abril de La Canonja té una llarga trajectòria en-
torn d’un projecte educatiu d’èxit, elaborat per l’escola i 
les famílies, àmpliament contrastat i estimat per tothom, 
que per circumstàncies actuals pot veure’s perjudicat o 
inclús desaparèixer.

La planificació educativa no pot actuar de manera con-
tradictòria. Ha de tenir en compte solucions que estabi-
litzin l’educació en el llarg termini, i consegüentment, no 
es poden prendre decisions que afectin i facin inviables, 
o simplement destrueixin, projectes escolars d’èxit, que 
han costat molt de consolidar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a preservar la continuïtat de l’Escola Abril de 
La Canonja, en la seva formulació i condicions actuals, 
durant el present curs 2011-2012 i el proper curs 2012-
2013, mentre es busca una solució estable i compartida, 
relacionada amb la seva continuïtat, assegurant en el seu 
cas, qualsevol que sigui la solució final, la continuïtat del 
seu projecte educatiu i el corresponent equip directiu i 
pedagògic.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 44627 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Parla-
mentari Socialista, 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’Ensenyament i Universi-
tats.

Exposició de motius

En diferents àmbits i per diferents veus, s’ha indicat la 
possibilitat de fusionar l’Escola Olga Xirinacs de Tar-
ragona amb una altra escola, com a conseqüència de les 
limitacions imposades per la política d’ajust del Govern 
de la Generalitat.

La fusió d’escoles ja consolidades no és un objectiu de-
sitjable, ni tampoc es pot consolidar com una pràctica 
habitual per a la gestió de recursos educatius. Les esco-
les tenen necessitats pedagògiques que resolen a través 
del seu projecte educatiu. I tenen també necessitats físi-
ques i de recursos que resolen a través de la seva infra-
estructura i espais. Tant el seu projecte educatiu com la 
seva infraestructura són el resultat de llargs processos 
d’evolució i de suma d’esforços múltiples.

A l’hora de valorar disfuncions, és indispensable fer-ho 
en funció del projecte educatiu i els resultats que s’acon-
segueixen. Qualsevol decisió d’infraestructura, presa 
unilateralment, que no tingui en compte una anàlisi acu-
rada del projecte educatiu i de les seves necessitats, està 
condemnada al fracàs, o a una destrucció inacceptable 
del capital educatiu.

Com és sabut, la Llei d’Educació de Catalunya avala 
aquesta afirmació. En els seus articles del 90 al 96, va-
lora el projecte educatiu com a vehicle educatiu a cada 
escola, i afirma que «és la màxima expressió de l’autono-
mia dels centres educatius, recull la identitat del centre, 
n’explica els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit 
amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competèn-
cies bàsiques i el màxim d’aprofitament educatiu».

L’escola Olga de Xirinacs de Tarragona té una llarga tra-
jectòria entorn d’un projecte educatiu d’èxit, elaborat per 
l’escola i les famílies, àmpliament contrastat i estimat 
per tothom, que per circumstàncies actuals pot veure’s 
perjudicat o inclús desaparèixer.

La planificació educativa no pot actuar de manera con-
tradictòria. Ha de tenir en compte solucions que estabi-
litzin l’educació en el llarg termini, i consegüentment, no 
es poden prendre decisions que afectin i facin inviables, 
o simplement destrueixin, projectes escolars d’èxit, que 
han costat molt de consolidar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a preservar la continuïtat de l’escola Olga Xirinacs 
de Tarragona, en la seva formulació i condicions actuals, 
durant el present curs 2011-2012 i el proper curs 2012-
2013, mentre es busca una solució estable i compartida, 
relacionada amb la seva continuïtat, assegurant en el seu 
cas, qualsevol que sigui la solució final, la continuïtat del 
seu projecte educatiu i el corresponent equip directiu i 
pedagògic.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de bombers de la Generalitat el 
2012 i el 2013
Tram. 250-00914/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 44664 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente-portavoz del Subgrupo 
Parlamentario de Ciudadanos, conforme a lo establecido 
en los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El cuerpo de bomberos de la Generalitat ha estado in-
crementado sus efectivos de forma más o menos regu-
lar desde el año 1998. A pesar de la entrada de nuevos 
bomberos durante todos estos años, las cifras globales 
de efectivos que hoy están prestando servicio a los ciu-
dadanos no han aumentado considerablemente, debido 
básicamente a las jubilaciones y las segundas activida-
des de bomberos que por diferentes motivos no pueden 
seguir su actividad operativa habitual.

Si no se convocan nuevas plazas de bombero durante el 
presente y el siguiente año, se producirá una reducción 
de los efectivos del cuerpo de bomberos, lo que supon-
drá una reducción de la seguridad en las intervenciones 
y una merma en la capacidad de respuesta en caso de 
emergencia.

Actualmente en el cuerpo de bomberos de la Generalitat 
existe una deficiencia muy importante de mandos inter-
medios. Esta grave deficiencia hace que muchas de las 
intervenciones de los bomberos se deban resolver sin la 
debida coordinación de mandos intermedios, tales como 
cabos y sargentos. Esta falta de coordinación al final se 
convierte en una reducción de la seguridad para los bom-
beros y en falta de eficiencia en algunos de estos servi-
cios.

Además, debido a una obsoleta Ley de Bomberos, la cual 
data del año 1994, en la actualidad tenemos dos escalas 
diferentes de bomberos, los bomberos de escala básica 
(grupo D) y bomberos de escala técnica (grupo C). Los 
bomberos de escala básica, según la Ley de Bomberos 
en vigor, no pueden hacer funciones de mando ni fun-
ciones de primeros auxilios, funciones reservadas para 
los bomberos de escala técnica, con más experiencia y 
la superación de una promoción interna. Pero debido a 
la falta de previsión del Departament d’Interior, en la ac-
tualidad en diversos parques de bomberos de Cataluña 
como Llançà, Sant Boi, Roses, y otros, bomberos de la 
escala básica están haciendo funciones de mando y de 
primeros auxilios, ya que no hay suficientes mandos ni 
bomberos de la escala técnica en esos parques. Esto es 
un gravísimo incumplimiento de la Ley actual que en 
cualquier momento puede acabar con una denuncia a la 
Generalitat.

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a

– Convocar, en el año 2012, 100 plazas de bombero de 
nuevo acceso, y la convocatoria en promoción interna de 
110 plazas de bombero de escala técnica, de 85 plazas 
de cabo, 30 plazas de sargento, y de 15 plazas de oficial.

– Convocar, en el año 2013, 100 plazas de bombero de 
nuevo acceso, y la convocatoria en promoción interna de 
180 plazas de bombero de escala técnica, de 85 plazas 
de cabo, 30 plazas de sargento y 15 plazas de oficial.

Palau del Parlament, 9 de febrero de 2012

Albert Rivera Díaz
Presidente-portavoz del SP C’s

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 11.11.2011

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

Proposta de compareixença del president del Consell de 
Governs Locals amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general (tram. 352-00754/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general (tram. 352-00755/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Girona amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general (tram. 352-00756/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general (tram. 352-00757/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la 
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Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general (tram. 352-00758/09)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Murga-
des, catedràtic de dret administratiu de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general (tram. 352-00847/09)

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i Vi-
lamala, professor de ciència política i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general (tram. 352-00848/09)

Proposta de compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, 
doctor en geografia i professor de la Universitat de Llei-
da, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general (tram. 352-00849/09)

Proposta de compareixença de Miquel Roca i Junyent 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral gene-
ral (tram. 352-00850/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Col-
legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general (tram. 352-00851/09)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença del president del Consell de 
Governs Locals amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general (tram. 352-00892/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general (tram. 352-00893/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Girona amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electo-
ral general (tram. 352-00894/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general (tram. 352-00895/09)

Proposta de compareixença del president de la Diputació 
de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 

modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electo-
ral general (tram. 352-00896/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general (tram. 352-00897/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general (tram. 352-
00898/09)

Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, di-
rector de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Auto-
nòmics i Locals, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general (tram. 352-00899/09)

Proposta de compareixença de Joaquim Tornos, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral gene-
ral (tram. 352-00914/09)

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, professor 
de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral gene-
ral (tram. 352-00915/09)

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general 
(tram. 352-00916/09)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
08.02.2012, DSPC-C 229

Compareixences d’organitzacions i grups 
socials acordades

Compareixença del president de la Diputació de Barcelo-
na amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00251/09)

Compareixença del president de la Diputació de Girona 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00252/09)

Compareixença del president de la Diputació de Tarra-
gona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
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del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general (tram. 353-00253/09)

Compareixença del president de la Diputació de Lleida 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general (tram. 353-00254/09)

Compareixença del president del Consell de Governs 
Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, 
del règim electoral general (tram. 353-00255/09)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general (tram. 353-00256/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, del règim electoral general (tram. 353-00257/09)

Compareixença d’Enric Argullol i Murgades, catedràtic 
de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral gene-
ral (tram. 353-00258/09)

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vilamala, pro-
fessor de ciència política i de l’Administració de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
règim electoral general (tram. 353-00259/09)

Compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor en 
geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (tram. 
353-00260/09)

Compareixença de Miquel Roca i Junyent amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general (tram. 353-
00261/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi de Geò-
grafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general (tram. 353-00262/09)

Compareixença de Jaume Magre Ferran, director de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Lo-
cals, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general (tram. 353-00263/09)

Compareixença de Joaquim Tornos, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general (tram. 
353-00264/09)

Compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general (tram. 353-
00265/09)

Compareixença de Josep Mir, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del règim electoral general (tram. 353-
00266/09)

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 52/2007, del 26 de de-
sembre, per la qual es reconeixen i s’am-
plien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència du-
rant la Guerra Civil i la dictadura
Tram. 270-00011/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 45238).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 16.02.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2012.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la planificació i el finançament de 
les llars d’infants
Tram. 302-00097/09

Esmenes presentades
Reg. 44960, 45262 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 44960)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la planificació i el finança-
ment de les llars d’infants (tram. 302-00097/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 1

1. Garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles bressol o 
llars d’infants, finançada per la Generalitat, els Ajunta-
ments i les famílies, creada a partir de la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol, de suport a les famílies, i la Llei 5/2004, 
de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i 
en qualsevol cas, que es pugui garantir en el termini de 4 
anys l’atenció d’un 60% de la població de 0-3 anys amb 
places amb finançament públic.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

3. Assegurar el pagament en el primer quadrimestre 
del 2012 de les quantitats degudes per la Generalitat 
als Ajuntaments, corresponents al curs 2010-2011 i en 
aquest exercici pressupostari les corresponents al present 
curs 2011-2012.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 4

4. Assegurar els nivells econòmics actuals de les quotes 
que paguen les famílies, i el règim de beques que admi-
nistren els Ajuntaments.

4. Assegurar que les famílies no assumeixin més del 33% 
del cost de la plaça en les escoles bressol municipals i 
garantir que hi ha una oferta suficient d’ajuts per a les 
famílies per a l’accés a l’ensenyament 0-3 anys amb un 
nivell de renda igual o inferior a 5 vegades l’índex de ren-
da de suficiència.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt 4 bis

4 bis. Acordar amb les associacions municipalistes cri-
teris equitatius sobre cost/plaça mantenint la qualitat en 
l’atenció, ràtios i tipologia del personal, reequilibri terri-
torial i atenció en municipis petits, entre d’altres.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45262)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la planificació i el finançament de les 
llars d’infants (tram. 302-00097/09).

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

Al punt 2

2. Assegurar la participació corresponent de la Genera-
litat en l’administració i finançament de la xarxa de llars 
d’infants, de comú acord amb les entitats municipalistes.

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

Al punt 3

3. Garantir el pagament de les quantitats degudes per la 
Generalitat als Ajuntaments, corresponents al curs 2010-
2011, i al present curs 2011-2012.

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

Al punt 4

4. Mantenir la línia de beques per a les famílies que no 
poden aportar la quantitat de les quotes fixades pels 
Ajuntaments.
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. Comparèixer a la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats del Parlament de Catalunya en el termini màxim 
de tres mesos per informar dels avenços realitzats en les 
converses de la Comissió Tècnica 0-3 en el marc Comis-
sió Mixta Departament d’Educació i Entitats Municipa-
listes sobre la consolidació del model de llars d’infants 
creat per llei.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació financera dels ens lo-
cals
Tram. 302-00098/09

Esmenes presentades
Reg. 44712, 45235, 45251, 45266, 45276 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44712)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació financera dels 
ens locals (tram. 302-00098/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt f

f) Assumir el pagament dels interessos dels crèdits que 
concerti la Generalitat a favor dels ens locals, o que con-
certin directament els ens locals, amb entitats bancàries 
per fer front a la situació creada pels deutes pendents de 
la Generalitat amb les institucions locals.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt g

g) Donar una resposta clara i immediata pel que fa al 
finançament del mòdul econòmic i l’aportació de beques 
per a les escoles bressol, tant per aquest curs, com pel 
curs 2012-2013 actualment en negociació amb el depar-
tament d’Ensenyament

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt h

h) Reconèixer la qualitat del servei, la bona gestió feta 
pels ajuntaments al llarg dels anys, a través de centres 
de titularitat municipal i l’absoluta transparència i ren-
diment de comptes en cada exercici econòmic a l’admi-
nistració competent en aquesta matèria, el Departament 
d’Ensenyament.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt i

i) No utilitzar les possibles mesures d’ajut als ajunta-
ments que puguin adoptar les Diputacions catalanes com 
a pretext per defugir les responsabilitats de la Generalitat 
en relació al pagament del seu deute amb els ens locals.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 45235)

A la Mesa del Parlament
Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació financera dels ens locals (tram. 
302-00098/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació de l’apartat c

Fixar, abans de l’1 de març de 2012, un calendari per al 
pagament del deute [...]
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Substituir per:

Abans d’un mes a comptar des de l’aprovació dels pressu-
postos de la Generalitat per part del Parlament es fixarà 
[...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou paràgraf a l’apartat d

Posar en coneixement dels ajuntaments, de manera im-
mediata, quina serà l’aportació de la Generalitat per 
aquest concepte per al present curs, i de comunicar als 
ajuntaments, abans no acabi el present curs, quina serà 
l’aportació per al proper curs.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt

Que la Generalitat incrementi les partides del Fons de 
Cooperació Local i del puosc als nivells de l’any 2010.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Marc Sanglas i Alcantarilla Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 45251)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació financera dels ens locals (tram. 302-00098/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat c

«c) Fixar, abans de 30 de juny de 2012, un calendari 
al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajun-
taments, que integri el conjunt de departaments i llurs 
organismes dependents i vinculats, i que estableixi com 
a data màxima per l’abonament als ens locals de deute 
que la Generalitat hi tingui pendent, el 31 de desembre 
de 2012.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat d

«d) Posar en coneixement dels Ajuntaments, de manera 
immediata, quina serà l’aportació de la Generalitat per a 
les escoles de música i llars d’infants per al present curs, i 
de comunicar als Ajuntaments, abans no acabi el present 
curs, quina serà l’aportació per al proper curs.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat e

«e) Cercar solucions financeres de tresoreria adreçades a 
les corporacions locals, com a solució provisional al deu-
te pendent, d’acord amb les disponibilitats de tresoreria i 
pressupostàries de la Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45266)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació financera dels ens locals 
(tram. 302-00098/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’encapçalament

«El Parlament de Catalunya, constatant l’incompliment 
objectiu de diversos apartats de la Moció 47/IX del Parla-
ment sobre les relacions i els compromisos institucionals 
amb els ajuntaments, insta el Govern a:

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

Al punt c

c) Fixar, abans del 30 de juny de 2012, un calendari per 
al pagament del deute de la Generalitat amb els ajunta-
ments, que integri el conjunt dels departaments i llurs 
organismes dependents i vinculats, i que estableixi com 
a data màxima per l’abonament als ens locals del deute 
que la Generalitat hi tingui pendent, el 31 de desembre 
de 2012.
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt d

d) Posar en coneixement dels ajuntaments, de manera 
immediata, quina serà l’aportació de la Generalitat per a 
les escoles de música i llars d’infants per al present curs, i 
de comunicar als ajuntaments, abans no acabi el present 
curs, quina serà l’aportació per al proper curs.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt e

e) Arbitrar solucions financeres de tresoreria a curt termi-
ni, com a solució provisional al deute pendent, mitjançant 
l’ICF i Avalis amb els costos financers a càrrec de la Ge-
neralitat.»

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 45276)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
financera dels ens locals (tram. 302-00098/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt a

«Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt b

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt c

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt d

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

5 Esmena núm. 5
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt e

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
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responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política exterior
Tram. 302-00099/09

Esmenes presentades
Reg. 44714, 45264 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44714)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política exterior (tram. 
302-00099/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

Del punt 1

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a donar fer arribar al Govern d’Escòcia el seu 
suport a la celebració del referèndum d’independència 
d’autodeterminació d’Escòcia, en tant que expressió de 
la voluntat del seu Parlament.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya, mitjançant els procedi-
ments adients reglamentàriament, constituirà en el ter-
mini de tres mesos una Comissió d’Estudi sobre l’exercici 
del dret a decidir en el marc de la Unió Europea.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a encar-
regar a l’Institut d’Estudis Autonòmics la recopilació de 
documentació, el seguiment, l’estudi i l’anàlisi del procés 
d’autodeterminació d’Escòcia, i a posar tot el material a 
disposició dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45264)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política exterior (tram. 302-
00099/09).

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

Al punt 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu respecte 
per la voluntat expressada pel Govern d’Escòcia de cele-
brar un referèndum per a la seva independència.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estratègia amb relació a l’ocu-
pació i els emprenedors
Tram. 302-00100/09

Esmenes presentades
Reg. 45240, 45243, 45261 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 45240)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capdevi-
la Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estra-
tègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors (tram. 
302-00100/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 1d

Establir un sistema de formació per als autònoms amb 
els recursos provinents de la conferència sectorial per a 
la formació contínua a través del Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

Modificació del punt 1g

Redefinir la Xarxa Inicia per a la creació d’empreses, re-
ordenant el nombre els agents amb criteris de cobertura 
territorial i especialització i assignant els recursos a par-
tir d’indicadors de resultats.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Modificació del punt 2a

En el procés de reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, regular el funcionament de les Agències de col-
locació a Catalunya d’acord amb els agents del territori 
per tal que la intermediació, l’orientació, la formació, el 
reclutament, la protecció i la recol·locació de les perso-
nes aturades es faci amb criteris de distribució territorial 
i especialització sectorial, i sense cap cost per a les per-
sones aturades.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

Addició al final del punt 2b

Posar en marxa el Pla de Desenvolupament de Polítiques 
Actives d’Ocupació d’acord amb els agents del territori i 
amb cooperació amb el món local.

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 2h.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 2i.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP Socialista

Supressió del punt 2j.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt 2k

Facilitar la incorporació de les persones aturades a 
l’oferta de formació contínua per a treballadors en ac-
tiu existent a Catalunya i orientar-les vers el Sistema de 
Qualificacions Professionals per a la millora de la seva 
ocupabilitat.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 45243)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprene-
dors (tram. 302-00100/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat a del punt 1

«a) Presentar en el primer semestre d’aquesta anys el 
projecte de llei de suport a l’emprenedoria i als treba-
lladors autònoms, autònoms depenents i microempreses, 
com a base del nostre teixit econòmic.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al final de l’apartat b del punt 1

«[...] projecte empresarial d’autocupació, fent arribar el 
percentatge d’execució trimestralment al Parlament.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat d del punt 1
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«Exigir al govern de l’Estat una deducció de l’IRPF per 
compensar[...]»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat g del punt 1

g) «Reestructurar Reforçar la Xarxa Inicia per a la crea-
ció d’empreses, reordenant el nombre d’agents al territori, 
amb menys presencia pública i més presència privada, as-
signant [...]»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat a del punt 2.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat b del punt 2

«[...] acompanyat dels pressupostos corresponents i els 
mecanismes d’avaluació de resultats.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’apartat c del punt 2

«c) Reforçar Avaluar la posada en marxa del el programa 
Suma’t [...] i del el Programa Connecta’t [...]»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat d del punt 2

«[...] mitjançant la Sindicatura de Comptes.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat e del punt 2

«[...] grups de desocupats, oferint un itinerari personalit-
zat d’inserció a cada treballador desocupat.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat h del punt 2

«h) Publicar un concurs per a licitar la gestió dels CIFOs 
a empreses privades, ens públics o entitats del tercer sec-
tor de formació.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat i del punt 2

«[...] entre elles i donar-los caràcter bianual.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat j del punt 2

«j) Estudiar l’admissió d’empreses privades i entitats so-
cials entre les entitats [...]»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

3. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a exigir al govern de l’Estat

a) la modificació l’Estatut del Treball Autònom per facili-
tar la separació del patrimoni familiar del patrimoni que 
resta dins de l’àmbit de l’activitat de l’empresa i a definir 
un mínim inembargable del treballador autònom.

b) el reconeixement del dret davant del cessament de la 
seva activitat professional a les mateixes condicions que 
els treballadors assalariats a l’accés a les contribucions 
no contributives i resta d’ajudes.

c) la modificació de la llei concursal per garantir que els 
crèdits pendents de cobrament per part dels autònoms 
dependents tinguin la mateixa consideració i prioritat 
que els deutes salarials.

d) la modificació de les normes corresponents per tal 
d’ampliar l’actual termini a mínim de 5 anys, a fi que les 
persones assalariades, amb dret a prestació per desocu-
pació, i que sense esgotar aquesta s’hagin establert com 
autònoms i cessin posteriorment en la seva activitat com 
a tals, puguin cobrar les prestacions suspeses i no exhau-
rides en el seu moment

e) a retirar el RDL 3/2012 sobre la reforma laboral i 
obrir un procés diàleg amb els agents socials basat en la 
promoció de la contractació (i no l’abaratiment de l’aco-
miadament) i en les relacions laborals concertades i no 
judicialitzades.

f) a respectar les competències de la Generalitat en matè-
ria laboral i ampliar-les fins a establir un veritable marc 
català de relacions laborals.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45261)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els 
emprenedors (tram. 302-00100/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

A l’apartat d del punt 1

d) Estudiar una deducció en el tram autonòmic de l’IRPF 
per compensar una part de les despeses que realitzen els 
treballadors autònoms per a millorar la formació.

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

A l’apartat e del punt 1

e) Impulsar, dins l’àmbit de l’autonomia universitària, 
que les universitats continuïn treballant en l’orientació i 
el suport de l’activitat emprenedora dels estudiants uni-
versitaris.

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

A l’apartat f del punt 1

f) Continuar amb la política de difusió de l’IFEM, em-
presa de l’ICF, que trasllada a Catalunya els principis, 
objectius i mesures recollides a l’Small Business Act for 
Europe de la Unió Europea en favor de les PIME i em-
prenedors.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat h del punt 1

h) Facilitar als treballadors autònoms i les microempre-
ses de menys de 10 treballadors, la col·laboració i asses-
sorament dels tècnics assessors dels Centres de seguretat 
i Salut en els plans de prevenció.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat h del punt 2

h) Impulsar la col·laboració dels CIFO amb les entitats 
privades de formació i les empreses.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat i del punt 2

i) Avaluar la possibilitat d’agrupar les convocatòries de 
les diferents polítiques actives d’ocupació adreçades a 
entitats públiques i a entitats privades fomentant la con-
currència competitiva entre elles.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema de tarifació i de finan-
çament del transport públic
Tram. 302-00101/09

Esmenes presentades
Reg. 45242, 45259, 45263, 45277 i 45347 /  
Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 15.02.2012 i 17.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 45242)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el sistema de tarifació i de finança-
ment del transport públic (tram. 302-00101/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat segon

Segon. Presentar al Parlament, dins de l’exercici 2012, 
el Projecte de llei de finançament del transport públic de 
Catalunya, tot garantint la participació del Consell Ca-
talà de la Mobilitat i de la societat civil en general, que 
reculli les necessitats d’internalitzar els efectes negatius 
de la mobilitat privada, sense penalitzar els catalans i les 
catalanes pel dèficit històric d’inversió pública de l’Estat 
a Catalunya.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat tercer

Tercer. A incloure, en les negociacions amb el govern de 
l’Estat espanyol per la definició del nou sistema de fi-
nançament per Catalunya, la previsió de les aportacions 
anuals ordinàries per contribuir als costos d’explotació 
del sistema de transport públic a Catalunya, de confor-
mitat amb els criteris de suficiència i proporcionalitat en 
relació al finançament pels mateixos conceptes, d’altres 
àmbits territorials de l’Estat, tot reconeixent el dèficit 
acumulat d’inversions de l’Estat a Catalunya i introduint 
la necessitat d’avaluar el retorn econòmic i social de to-
tes les infraestructures.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat quart

Quart. A definir, dins del exercici 2012, un nou model 
de tarificació del transport públic que impulsi la deman-
da, mantingui i ampliï el servei de línies de transport col-
lectiu d’autobusos, permeti una utilització més flexible 
del sistema i contribueixi solidàriament a la viabilitat 
econòmica de tota la xarxa, de forma que s’aconsegueixi 
un abaratiment dels preus i un tracte preferent per a les 
persones que es desplacen diàriament per raons de tre-
ball o d’estudi, igualant l’import dels abonaments men-
suals a un màxim de vint i cinc vegades el bitllet únic o de 
tres vegades el títol de 10 viatges, així com dotacions de 
flexibilitat pel que fa al nombre d’usos diaris i estacions 
compreses en l’àmbit de validesa del bitllet.

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’apartat cinquè

Cinquè. Millorar i en el seu cas, ampliar els títols de 
transport de caràcter social, de forma que les persones 
aturades que busquen treball; els joves i estudiants; els 
pensionistes i les persones amb discapacitat, les famílies 
nombroses i les famílies monoparentals, disposin de 
títols específics a preus més reduïts, per evitar els riscos 
d’exclusió social en els sistemes de transport públic de 
Catalunya més adaptats a les necessitats dels usuaris.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat. Setè.

Setè. Aixecar, amb caràcter d’urgència, les restriccions 
del nombre de desplaçaments dins l’abonament regional 
mensual i es garanteixi la lliure validació del títol a qual-
sevol de les estacions compreses en l’àmbit de validesa 

del bitllet. Recuperar el descompte del 10% als bitllets 
d’anada i tornada.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt GP d’ERC Portaveu GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 45259)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el sistema de tarifació i de finançament del 
transport públic (tram. 302-00101/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Primer. A fer efectiva la integració tarifària del conjunt 
dels sistemes de transport públic urbans i interurbans 
de Catalunya, abans de finalitzar l’exercici 2013, com 
objectiu del nou Pla de Foment del Transport Públic de 
Catalunya.

Segon. Presentar al Parlament, dins de l’exercici 2012, 
el Projecte de llei de finançament del transport públic de 
Catalunya, amb al màxim consens parlamentari.

Tercer. A negociar amb el Govern d’Espanya la previsió 
de les aportacions anuals ordinàries per contribuir als 
costos d’explotació del sistema de transport públic a Ca-
talunya, de conformitat amb els criteris de suficiència i 
proporcionalitat en relació al finançament pels mateixos 
conceptes, d’altres àmbits territorials de l’Estat.

Quart. A definir, dins del exercici 2012, i en el marc del 
nou Pla de Foment del Transport Públic de Catalunya, 
un nou model de tarificació del transport públic que im-
pulsi la demanda, permeti una utilització més flexible del 
sistema i contribueixi solidàriament a la viabilitat eco-
nòmica de tota la xarxa, de forma que s’aconsegueixi un 
abaratiment dels preus i un tracte preferent per a les per-
sones que es desplacen diàriament per raons de treball 
o d’estudi.

Cinquè. Millorar i en el seu cas, ampliar els títols de 
transport de caràcter social en el marc del nou Pla de 
Foment del Transport Públic de Catalunya, de forma que 
les persones aturades que busquen treball; els joves i es-
tudiants; els pensionistes i les persones amb discapacitat, 
disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar 
els riscos d’exclusió social en els sistemes de transport 
públic de Catalunya.

Sisè. A Impulsar, en el marc del nou Pla de Foment del 
Transport Públic de Catalunya, la tecnologia dels títols 
de transport amb validació sense contacte a la Regió 
Metropolitana de Barcelona, com s’ha fet al Camp de 
Tarragona, Àrea de Lleida i Àrea de Girona, que permeti 
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més flexibilitat a l’hora de tarifar el transport públic, que 
faciliti l’accés de les persones i que possibiliti la implan-
tació de títols multiviatge més adaptats a les necessitats 
dels usuaris.»

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45263)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el sistema de tarifació i de finançament 
del transport públic (tram. 302-00101/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al primer punt

Primer. A fer efectiva la integració tarifària del conjunt 
dels sistemes de transport públic urbans i interurbans de 
Catalunya, gradualment, de conformitat amb el previst 
en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya i en el 
Pacte Nacional d’Infraestructures.

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

Del segon punt

Segon. A establir les converses necessàries amb el Go-
vern de l’Estat per tal de determinar les aportacions de 
les diverses administracions al sistema de transport pú-
blic, a fi de poder presentar el projecte de llei de finança-
ment de transport públic de Catalunya al més aviat possi-
ble, tot garantint la participació del Consell Català de la 
Mobilitat i de la societat civil en general.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 45277)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema 
de tarifació i de finançament del transport públic (tram. 
302-00101/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

D’un nou punt setè

a) 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.

b) Podran també integrar-se els transports depenents 
d’altres administracions públiques, i els de les companyi-
es privades, si així s’acorda.

c) Criteris del sistema tarifari integrat del transport pú-
blic 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 tindrà 
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 de-
claració 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.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de les finances mu-
nicipals
Tram. 302-00102/09

Esmenes presentades
Reg. 44713, 45257, 45265, 45278 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 15.02.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
44713)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de les finances 
municipals (tram. 302-00102/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

Del punt 2

2. [...] en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació 
dels pressupostos per part del Parlament abans de l’1 de 
març de 2012 [...]

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

Del punt 4

4) Que la Generalitat concerti crèdits amb entitats bancà-
ries a favor dels ens locals i n’assumeixi el pagament dels 
interessos, per fer front al pagament de deutes pendents 
amb la Generalitat.

4. Que la Generalitat assumeixi el pagament dels inte-
ressos dels crèdits que concerti la mateixa Generalitat a 
favor dels ens locals, o que concertin directament els ens 
locals, per fer front a la situació creada pels deutes pen-
dents de la Generalitat amb les institucions locals.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra  
Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Que el Govern de la Generalitat es comprometi a no 
utilitzar les possibles mesures d’ajut als ajuntaments que 
puguin adoptar les Diputacions catalanes com a pretext 

per a defugir les responsabilitats de la Generalitat en re-
lació al seu deute amb els ens locals.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 45257)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació de les finances municipals (tram. 302-
00102/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2) Fixar, abans del 30 de juny de 2012, un calendari per 
al pagament del deute de la Generalitat amb els ajun-
taments, que integri el conjunt dels departaments i llurs 
organismes dependents i vinculats, i que estableixi com 
a data màxima per l’abonament als ens locals del deute 
que la Generalitat hi tingui pendent, el 31 de desembre 
de 2012.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3) Estudiar les possibles modificacions legals necessà-
ries per fer possible una pròrroga de la justificació de les 
inversions dutes a terme pels ajuntaments en els diversos 
programes d’inversions vigents (PUOSC, Llei de Barris, 
Llars d’infants, etc.), a fi i efecte de poder-les fer compa-
tibles entre elles.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6) Incrementar, de forma prioritària, en la mesura que 
sigui possible i quan les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin, les partides del Fons de Cooperació Local i 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.»

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 45265)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació de les finances municipals 
(tram. 302-00102/09).

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

Al punt 2

2. Fixar abans del 30 de juny de 2012, un calendari per al 
pagament el deute de la Generalitat amb el ajuntaments, 
que integri el conjunt dels departaments i llurs organis-
mes dependents i vinculats, i que estableixi com a data 
màxima per l’abonament als ens locals del deute que la 
Generalitat hi tingui pendent, el 31 de desembre de 2012.

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

Al punt 3

3) Estudiar i, si s’escau, dur a terme les modificacions 
legals necessàries per fer possible una pròrroga de la jus-
tificació de les inversions dutes a terme pels ajuntaments 
en els diversos programes d’inversions vigents (PUOSC, 
Llei de Barris, Llars d’infants, etc...), a fi i efecte de po-
der-les fer compatibles entre elles.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

4) Que la Generalitat concerti crèdits amb entitats bancà-
ries a favor dels ens locals i n’assumeixi el pagament dels 
interessos, per fer front al pagament de deutes pendents 
amb la Generalitat.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5) Que el Govern de la Generalitat creï un fons per a fer 
front als interessos de demora que s’estan generant amb 
els proveïdors dels ajuntaments quan aquests deutes tin-
guin com a causa el retard en l’impagament de subven-
cions.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

6) En la mesura que sigui possible i quan la disponibilitat 
pressupostaria ho permeti continuar prioritzant les apor-
tacions als fons de Cooperació Local i al PUOSC.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 45278)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les finances municipals (tram. 302-00102/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 1

«Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 2

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 3

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 4

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

5 Esmena núm. 5
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 5

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

6 Esmena núm. 6
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 6

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-

responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

7 Esmena núm. 7
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Afegir al final del punt 7

Prèviament el Departament d’Economia i Finances ela-
borarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i 
l’Estat corresponent al darrer exercici liquidat definiti-
vament, fixarà el seu import per habitant segons les dar-
reres dades de padró, i publicarà la balança fiscal cor-
responent a cada municipi multiplicant la balança fiscal 
per càpita pel nombre de persones empadronades a cada 
municipi. Totes les dades referides en el present epígraf 
es publicaran conjuntament.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat de diputats
Tram. 234-00027/09, 234-00028/09, 234-00029/09 
i 234-00030/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 15 de febrer de 2012, ha acordat d’establir el dic-
tamen següent:

1. Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pels diputats Pere Calbó i Roca i Dolors Batalla i Nogués 
relatives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, 
d’acord amb l’article 12.2 del Reglament i la legislació 
aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de 
compatibilitat dels diputats Pere Calbó i Roca i Dolors 
Batalla i Nogués (tram. 234-00029/09 i 234-00030/09)

2. Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per les 
diputades Sonia Esplugas González i Sonia Egea Pérez, 
relatives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament i la legislació 
aplicable, la Comissió, en compliment del que disposa 
l’article 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de 
compatibilitat de les diputades Sonia Esplugas González 
i Sonia Egea Pérez (tram. 234-00027/09 i 234-00028/09)

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Substitució d’un membre especialista
Reg. 43915 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
l’article 54.3.d del Reglament sobre la incorporació de 
representants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit de 
la Comissió de les Polítiques de Joventut, proposen la 
substitució –atesa la seva renúncia– del Sr. Miguel Ángel 
Díaz González, per al Sr. Pau Planelles Oliva, portaveu 
de Joves d’Esquerra Verda - Joves amb Iniciativa.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2012

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 250)

Al BOPC 250, de 13 de febrer de 2012.

A la pàg. 65 i a la pàg. 7 (sumari).

On diu:

«Substitució de diputats»

Ha de dir:

«Substitució d’un membre especialista»
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4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00002/09

Designació de la presidència

Atès el manifestat pel portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya de Catalunya en 
la Junta de Portaveus, la Mesa del Parlament ha pres nota 
de la designació de la diputada Alícia Alegret Martí, del 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, com a presidenta 
de la Comissió.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2012.

Adscripció d’un diputat del Grup Mixt
Coneixement: Mesa del Parlament, 29.08.2011

Es pren nota de l’acta de la reunió del Grup Mixt (reg. 
16453) en què s’acorda d’adscriure Joan Laporta i Es-
truch a la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària.

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Composició de la Comissió de la Infància
Tram. 408-00009/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de fe-
brer de 2012, d’acord amb la Junta de Portaveus i de con-
formitat amb l’article 40.1 del Reglament, ha acordat que 
la Comissió estigui formada per dos membres de cada 
grup parlamentari.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu 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 190/IX,  
sobre la potenciació de l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 290-00180/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43324 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00180/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 190/IX, 
sobre la potenciació de l’aeroport de Lleida-Alguaire.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 190/IX, sobre la potencia-
ció de l’aeroport de Lleida-Alguaire (núm. tram. 290-
00180/09), us informo del següent:

A través de la Taula Estratègica a on hi ha totes les ins-
titucions del territori s’està treballant sota la premissa de 
la importància estratègica i econòmica d’aquest aeroport

En l’actualitat, al aeroport de Lleida-Alguaire, està ope-
rant Thomas Cook, una empresa de touroperació que 
porta una mitjana de 6 avions amb turistes anglesos cada 
setmana a l’aeroport. En aquesta línia es continua fent 
una feina de prospecció d’empreses interessades.

S’està parlant amb AEAT (Agència Tributària) per a 
veure quins són els procediments a seguir per a disposar 
d’un Punt d’Inspecció Transfronterer (PIF) a l’aeroport i 
si realment aquesta infraestructura és necessària.

Ja s’han fet les reformes necessàries per acollir els avi-
ons de Thomas Cook. Aquestes obres han costat 1,5 mi-
lions d’euros i han consistit en ampliar la zona de fac-
turació amb 6 nous mostradors (abans 4 ara 10) i 420 
metres quadrats més. També s’han creat dos controls 
de seguretat per als passatgers de fora l’espai Schengen. 
L’àrea d’arribades també s’ha ampliat i la zona d’espera i 
cafeteria també. S’han col·locat 3 carpes per a encabir les 
noves zones que demanaven per a poder operar Thomas 
Cook en aquest aeroport.

D’una altra banda s’està redactant el Pla director de l’ae-
roport.

Ja s’ha elaborat un pla de promoció i actualment està 
en desenvolupament, presentant l’aeroport de Lleida no 
només com l’aeroport dels Pirineus i l’esquí sinó també 
l’aeroport de la natura, el patrimoni, els esports, etc.

La principal infraestructura viaria d’accés a l’aeroport 
de Alguaire, és l’autovia A-14 que ha de ser executada 
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per Ministeri de Foment. Des de el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat s’han mantingut diferents reunions 
per tal d’instar-los a l’execució el més aviat possible, en 
especial, dels trams que van des de Lleida (A-2) fins a 
Rosselló i des de Rosselló fins a l’Almenar.

D’altra banda, per part del Departament de Territori 
i Sostenibilitat s’impulsa la nova carretera que va des 
d’Almacelles fins a l’Alguaire i actualment està en fase de 
licitació l’assistència tècnica per a la redacció del projec-
te Constructiu d’aquesta actuació.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 226/IX,  
sobre la modificació del Decret 309/2011, 
pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
Tram. 290-00215/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 44536 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la resolució amb número de 
tramitació 290-00215/09, sobre 226/IX, sobre la modifi-
cació del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell 
per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Adminis-
tració, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera Governació i Relacions Instituci-
onals (reg. 44536).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 9 de 
març de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.02.2012.

Control del compliment de la Resolució 229/IX,  
sobre l’elaboració d’un codi de bones pràc-
tiques administratives
Tram. 290-00218/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 44537 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb número 
de tramitació 290-00218/09, sobre 229/IX, sobre l’elabo-
ració d’un codi de bones pràctiques administratives, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Joana Ortega i Alemany

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera Governació i Relacions Instituci-
onals (reg. 44537).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 9 de 
març de 2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.02.2012.

Control del compliment de la Resolució 232/IX,  
sobre la seguretat a la línia ferroviària entre 
Terrassa i Manresa i sobre el desenvolupa-
ment del Pla d’infraestructures ferroviàries 
de rodalia de Barcelona 2008-2015
Tram. 290-00221/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43325 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00221/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 232/IX, 
sobre la seguretat a la línia ferroviària entre Terrassa i 
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Manresa i sobre el desenvolupament del Pla d’infraes-
tructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-
2015.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 232/IX, sobre la seguretat a 
la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa i sobre el 
desenvolupament del Pla d’infraestructures ferroviàries 
de rodalia de Barcelona 2008-2015 (núm. tram. 290-
00221/09), us informo del següent:

La Direcció General de Transports i Mobilitat s’ha adre-
çat a la Direcció General d’Infraestructures viàries per 
reclamar l’adopció de mesures adequades i urgents d’es-
tabilització dels talussos amb risc de despreniment i la 
tala selectiva d’arbres en zona de domini susceptibles 
d’envair el gàlib ferroviari.

Per diagnosticar les zones on és necessari intervenir, 
hom ha ofert a la DGIF els serveis de l’Institut Geològic 
de Catalunya.

Paral·lelament, la DGTM ha sol·licitat a la Presidència 
d’Adif una anàlisi actualitzada de l’estat de la infraes-
tructura dels diversos trams de la xarxa de rodalia i la 
definició i execució d’un programa d’actuacions de man-
teniment que permeti la fiabilització de la infraestructu-
ra ferroviària.

D’altra banda, al si de la Comissió Ministeri de Foment-
Generalitat-Adif per al seguiment de l’Acord de capaci-
tat, els representants de l’administració catalana i la Di-
recció de Rodalies de Catalunya ha plantejat la necessitat 
d’identificar i eliminar les limitacions temporals de ve-
locitat que llastren la velocitat comercial dels serveis de 
rodalia i regionals.

En el marc de les reunions periòdiques celebrades entre 
la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i la Secretaria 
d’Estat de Planificació i Infraestructures s’ha reiterat, 
per banda del TES, l’exigència de l’acompliment ínte-
gre i dins de termini dels programes d’inversió del Pla 
d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 
2008-2015.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 233/IX,  
sobre la implantació del sistema tramviari 
del Camp de Tarragona
Tram. 290-00222/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43336 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00222/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 233/IX, 
sobre la implantació del sistema tramviari del Camp de 
Tarragona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 233/IX, sobre la implantació 
del sistema tramviari al Camp de Tarragona (núm. tram. 
290-00222/09), us informo del següent:

El Govern considera que la implantació del sistema 
tramviari del Camp de Tarragona és una actuació impor-
tant en el marc de les inversions en aquest territori. En 
aquest sentit, actualment s’està treballant en l’elaboració 
de l’informe d’al·legacions de l’Estudi informatiu. La 
manca de projecte constructiu fa innecessària la previsió 
pressupostària.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 236/IX,  
sobre la prolongació del desdoblament en 
dos trams de la carretera N-340, entre Tar-
ragona i Vilafranca del Penedès, i sobre la 
senyalització al voltant del punt quilomètric 
1172
Tram. 290-00225/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43326 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00225/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 236/IX, 
sobre la prolongació del desdoblament en dos trams de 
la carretera N-340, entre Tarragona i Vilafranca del Pe-
nedès, i sobre la senyalització al voltant del punt quilo-
mètric 1172.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
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compliment a la Resolució 236/IX, sobre la prolongació 
del desdoblament en dos trams de la carretera N-340, en-
tre Tarragona i Vilafranca del Penedès, i sobre la senya-
lització al voltant del punt quilomètric 1172 (núm. tram. 
290-00225/09), us informo del següent:

El Govern mitjançant la Direcció General de Carreteres 
d’aquest Departament, s’ha adreçat oficialment a la De-
marcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya sol·licitant 
la prolongació del desdoblament de la carretera N-340 
entre Tarragona i Altafulla, com a continuïtat del segon 
cinturó de Tarragona, i també del tram entre Altafulla i 
Vilafranca del Penedès, considerat prioritari en el Pro-
tocol de carreteres signat entre el Ministeri de Foment 
i el Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques del 27 d’octubre de 2005. Així mateix ha sol·licitat 
que s’analitzi la idoneïtat de la senyalització existent al 
voltant del PK 1172 de la carretera N-340, al final de la 
variant d’Altafulla i Torredembarra i que procedeixi, si 
s’escau, a la seva millora.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 237/IX,  
sobre l’adopció de mesures de seguretat al 
pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix 
Camp) i sobre l’acceleració de l’obra de des-
doblament del corredor ferroviari del Medi-
terrani
Tram. 290-00226/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43327 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00226/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 237/IX, 
sobre l’adopció de mesures de seguretat al pas a nivell 
de l’estació de Cambrils (Baix Camp) i sobre l’accelera-
ció de l’obra de desdoblament del corredor ferroviari del 
Mediterrani.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 237/IX, sobre l’adopció de 
mesures de seguretat al pas a nivell de l’estació de Cam-
brils (Baix Camp) i sobre l’acceleració de l’obra de des-
doblament del corredor ferroviari del Mediterrani (núm. 
tram. 290-00226/09), us informo del següent:

A les diferents reunions mantingudes amb el Ministeri 
de Foment, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha 
instat de manera reiterada al Ministeri de Foment a fina-
litzar les obres de desdoblament i nou traçat del Corredor 
mediterrani l’any 2013, d’acord amb el compromís adqui-

rit, i a implementar mentrestant les millores de la segu-
retat necessàries als passos a nivell i als trams urbans de 
l’actual línia costanera al seu pas pels nuclis urbans.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 238/IX,  
sobre un estudi de viabilitat d’un tren tram-
via entre Olot i Girona i entre Olot i Figueres-
Roses
Tram. 290-00227/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43328 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00227/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 238/IX, 
sobre un estudi de viabilitat d’un tren tramvia entre Olot 
i Girona i entre Olot i Figueres-Roses.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 238/IX, sobre un estudi de vi-
abilitat d’un tren tramvia entre Olot i Girona i entre Olot 
i Figueres-Roses (núm. tram. 290-00227/09), us informo 
del següent:

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) incorpora, sense assignació pressupostària, la im-
plementació d’un tren tramvia entre Olot i Girona supedi-
tat a un estudi de viabilitat que determini quin és el mode 
de transport públic més eficient per a aquest corredor.

D’altra banda, la conjuntura econòmica actual fa que si-
gui necessària una revisió de les propostes del PITC per 
tal d’establir un full de ruta que prioritzi aquelles actua-
cions més beneficioses per al territori.

Tal i com demana la resolució, per revisar els instru-
ments de planificació vigents, el primer pas ha de ser de-
finir una metodologia d’anàlisi cost-benefici que permeti 
avaluar la rendibilitat de l’actuació. Actualment, la Di-
recció General de Transports i Mobilitat està treballant 
en aquest punt i té previst definir una metodologia d’anà-
lisi cost-benefici pròpia del Departament de Territori i 
Sostenibilitat per avaluar totes les propostes del PITC, 
inclòs el tren tramvia entre Olot i Girona, identificant la 
seva rendibilitat socioeconòmica i, així, definir una pro-
gramació que prioritzi les actuacions que aportaran un 
major benefici al territori.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 239/IX,  
sobre la represa de les obres de construcció 
de la variant d’Olot entre la carretera C-152 
i la N-260
Tram. 290-00228/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43329 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00228/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 239/IX, 
sobre la represa de les obres de construcció de la variant 
d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 239/IX, sobre la represa de 
les obres de construcció de la variant d’Olot entre la car-
retera C-152 i la N-260 (núm. tram. 290-00228/09), us 
informo del següent:

El Govern ha prioritzat l’execució de les obres de la Va-
riant d’Olot entre les carreteres C-152 i N-260. Com a 
conseqüència de la priorització esmentada, s’ha impulsat 
la tramitació de l’Estudi informatiu i l’Estudi d’Impacte 
Ambiental d’aquesta actuació i així, durant el mes de ge-
ner del 2012 ha estat formulada la Declaració d’Impacte 
Ambiental.

L’impuls esmentat permetrà avançar en la redacció del 
projecte constructiu, la qual cosa facilitarà la ulterior 
programació de les obres, que en tot cas, haurà de tenir 
en compte les futures disponibilitats pressupostàries que 
puguin fer viable la important inversió necessària per la 
construcció de la variant de l’Olot.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 240/IX,  
sobre el retorn progressiu del cabal d’aigua 
del Ter a les comarques gironines
Tram. 290-00229/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43330 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00229/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 240/IX, 
sobre el retorn progressiu del cabal d’aigua del Ter a les 
comarques gironines.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 240/IX, sobre el retorn pro-
gressiu del cabal d’aigua del Ter a les comarques gironi-
nes (núm. tram. 290-00229/09), us informo del següent:

Al 2011 s’ha complert la proposta pel 2011 amb relació 
al cabal del Ter a Girona, que ha estat de 3,7 m3/s.

La reducció progressiva de la dependència del Ter per 
a l’abastament d’altres àmbits de gestió és un objectiu 
condicionat a l’execució de diferents actuacions de mi-
llora de la disponibilitat contemplades al Programa de 
Mesures que deriva del Pla de Gestió. Actualment, tant 
el Pla de Gestió, com el Programa de Mesures es troben 
en revisió i caldrà esperar a la seva finalització per tal 
de concretar les xifres definitives. Malgrat tot, cal re-
cordar que les infraestructures existents han permès una 
reducció dels cabals derivats del Ter fins a valors que 
no assoleixen els 150 hm3 anuals, els quals suposen una 
reducció molt significativa en front dels més de 200 hm3 
que es van arribar a derivar en anys anteriors.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 241/IX,  
sobre el compliment de les resolucions del 
Departament de Territori i Sostenibilitat re-
latives al corredor biològic de l’anella verda 
de Tarragona
Tram. 290-00230/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43331 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00230/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 241/IX, 
sobre el compliment de les resolucions del Departament 
de Territori i Sostenibilitat relatives al corredor biològic 
de l’anella verda de Tarragona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 241/IX, sobre el compliment 
de les resolucions del Departament de Territori i Soste-
nibilitat relatives al corredor biològic de l’anella verda 
de Tarragona (núm. tram. 290-00230/09), us informo del 
següent:

El 20 de gener de 2011, el Secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibili-
tat, va emetre la resolució per la qual el Departament de 
Territori i Sostenibilitat expressa la conformitat sobre la 

20 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 254

4.50.01. INFORMACIó 68



memòria ambiental del Pla d’ordenació urbanística mu-
nicipal de Tarragona.

De tots els extrems que s’indiquen en la resolució els que 
tenen més incidència en la continuïtat de l’anella verda 
són els sectors PPU 42 i 43. De totes maneres també es 
consideren importants els que fan referència al PP-40 i 
els sòls de protecció especial del pla director urbanístic 
del camp de Tarragona que afecten al PPU 46, al front 
de riu Francolí.

La comissió d’urbanisme en sessió de 9 de juny de 2011, 
va emetre informe favorable condicionat a que es presen-
ti un text refós amb algunes prescripcions amb relació 
als esmentats sectors.

El 30 de juny de 2011, el Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat va resoldre aprovar definitivament el Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal de Tarragona, suspenent la 
seva executivitat i publicació al DOGC fins que es pre-
senti el text refós indicat per la comissió d’urbanisme. 
Entre les prescripcions estan les que donen compliment 
a la resolució de la memòria ambiental.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 242/IX,  
sobre la posada en marxa del servei de 
trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 290-00231/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43332 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00231/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 242/IX, 
sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia 
del Camp de Tarragona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 242/IX, sobre la posada en 
marxa del servei de trens de rodalia del Camp de Tar-
ragona (núm. tram. 290-00231/09), us informo del se-
güent:

La Direcció de Rodalies de Catalunya està duent a ter-
me els treballs preliminars de planificació de mitjans 
humans i materials necessaris per posar en marxa el 
nou servei de rodalia del camp de Tarragona a partir de 
l’esquema director definit en la reunió de l’òrgan mixt 
de coordinació i gestió Generalitat - Renfe celebrada en 
data 13 de setembre de 2011 i les directrius posteriors de 
la Direcció General de Transports i Mobilitat.

L’horitzó d’inici de les operacions del nou servei resta 
supeditat a la garantia de recursos econòmics suficients i 
sostinguts en el temps per fer front al dèficit d’explotació.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 243/IX,  
sobre la construcció dels eixos viaris entre 
Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort, i 
entre Perafort, el Catllar, la Riera de Gaià i 
Torredembarra, i sobre el millorament de la 
comunicació de l’estació de l’AVE del Camp 
de Tarragona amb la xarxa viària del Tarra-
gonès
Tram. 290-00232/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43333 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00232/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 243/IX, 
sobre la construcció dels eixos viaris entre Reus, Cons-
tantí, Sant Salvador i Perafort, i entre Perafort, el Catllar, 
la Riera de Gaià i Torredembarra, i sobre el millorament 
de la comunicació de l’estació de l’AVE del Camp de 
Tarragona amb la xarxa viària del Tarragonès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 243/IX, sobre la construcció 
dels eixos viaris entre Reus, Constantí, Sant Salvador i 
Perafort, i entre Perafort, el Catllar, la Riera de Gaià i 
Torredembarra, i sobre el millorament de la comunica-
ció de l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona amb la 
xarxa viària del Tarragonès (núm. tram. 290-00232/09), 
us informo del següent:

El Govern mitjançant la Direcció General de Carrete-
res d’aquest Departament, ha iniciat els estudis a nivell 
de planejament, corresponents a la definició de l’Eix 
viari que va des de Reus a Constantí, Sant Salvador i 
a l’estació de l’AVE a Perafort, així com l’eix viari que 
va des d’aquesta estació fins el Catllar, Riera de Gaià i 
Torredembarra, configurant així una millora de les co-
municacions de l’estació de l’AVE amb la xarxa viària 
del Tarragonès i del Baix Camp.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 244/IX,  
sobre els serveis ferroviaris de mitjana dis-
tància i el millorament de possibles connexi-
ons transfrontereres
Tram. 290-00233/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43334 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00233/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 244/IX, 
sobre els serveis ferroviaris de mitjana distància i el mi-
llorament de possibles connexions transfrontereres.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 244/IX, sobre els ser-
veis ferroviaris de mitjana distància i el millorament de 
possibles connexions transfrontereres (núm. tram. 290-
00233/09), us informo del següent:

El traspàs de Rodalies a la Generalitat va suposar la 
transferència a l’administració catalana de la titularitat 
dels serveis transfronterers amb origen i destinació a La 
Tor de Querol.

Posteriorment, el traspàs de regionals va atorgar a la Ge-
neralitat la titularitat dels serveis que discorren per am-
ple ibèric fins a Cervera de la Marenda.

L’òrgan mixt de coordinació i control Generalitat - Ren-
fe va adoptar, en la seva reunió dels mes de setembre 
de 2011, un pla d’oferta per a la millora dels serveis de 
rodalia i regionals que s’anirà concretant i desenvolupant 
progressivament.

Les connexions ferroviàries entre Catalunya i les regions 
del Llenguadoc, el Rosselló i la Cerdanya francesa, així 
com amb la Franja d’Aragó i el País valencià, mereixeran 
una especial consideració.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 246/IX,  
sobre el millorament de la línia de tren entre 
Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, 
al Rosselló
Tram. 290-00235/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 43335 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00235/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 246/IX, 
sobre el millorament de la línia de tren entre Figueres, 
Portbou i Cervera de la Marenda, al Rosselló.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 246/IX, sobre el millorament 
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de 
la Marenda, al Rosselló (núm. tram. 290-00235/09), us 
informo del següent:

En l’actualitat, en el trajecte Figueres - Portbou, Rodali-
es de Catalunya té una oferta de 22 trens regionals (11per 
sentit) en dia laborable. En sentit nord, 7 d’aquests trens 
perllonguen el seu recorregut fins a l’estació francesa de 
Cerbère (Cervera de la Marenda) mentre que, en sentit 
contrari, 5 trens regionals (TER) francesos arriben fins 
a Portbou.

Al 2011 el total de viatgers en dia laborable tipus és de 
921, xifra que inclou tots els viatgers pujats en estacions 
del trajecte més els procedents de o bé destinats a estaci-
ons situades als sud de Figueres que finalitzen/comencen 
el seu viatge dins del tram analitzat. Per tant, s’obté una 
demanda per a un dia feiners tipus de 42 viatgers per 
tren, la qual cosa permet concloure que, en termes de ca-
pacitat, l’oferta actual està suficientment dimensionada.

Pel que fa a les connexions internacionals, les dades dis-
ponibles mostren que el nombre de viatgers baixats en 
l’estació de Cerbère és, en mitjana, de 72 viatgers per dia 
feiner. Encara que els aforaments disponibles no quanti-
fiquen amb precisió el nombre d’usuaris que continuen 
viatge més enllà de Cerbère, la praxi de la gestió dels 
serveis permet estimar una mitjana aproximada de 50 
persones /dia per a aquesta variable. En sentit contrari, 
es pot estimar que el nombre de viatgers que arriben a 
Portbou amb els serveis TER de la SNCF i que continu-
en trajecte a Catalunya és similar.

Les dades anteriors no es refereixen a períodes estivals 
o vacacionals. En tot cas, les xifres il·lustren que la de-
manda de transport transfronterer és feble i que està ben 
coberta amb l’oferta de servei actual.

D’altra banda, enguany es durà a terme una revisió gene-
ral dels horaris de la línia R 11 per cadenciar l’oferta de 
serveis regionals amb origen/destinació a Portbou i Cer-
bère en ares a integrar-los en el nou esquema de rodalia 
de les comarques gironines. Hom vetllarà perquè amb 
els nous horaris s’assoleixi un bon nivell de coordinació 
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entre els serveis de Rodalies de Catalunya i els serveis 
TER de la SNCF a Portbou i Cerbère.

Barcelona, 7 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 251/IX,  
sobre l’establiment del règim general d’ho-
raris per als establiments i espectacles pú-
blics
Tram. 290-00240/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 44542 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00240/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 251/IX, 
sobre l’establiment del règim general d’horaris per als 
establiments i espectacles públics.

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 251/IX, sobre l’establiment 
del règim general d’horaris per als establiments i espec-
tacles públics (núm. tram. 290-00240/09), us informo 
del següent:

El Depar tament d’Inter ior va aprovar l’Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espec-
tacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives i al 
seu reglament.

Prèviament a la seva aprovació i publicació, l’expedient 
del Projecte d’Ordre ha estat sotmès a informació públi-
ca, per un termini de 7 dies hàbils, mitjançant Edicte de 
29 de novembre de 2011, publicat en el DOGC número 
6018, de 2 de desembre de 2011.

Igualment, el Projecte d’Ordre, juntament amb la docu-
mentació corresponent, ha estat sotmès a audiència de 
determinades entitats representatives dels interessos en 
l’àmbit dels espectacles públics i les activitats recreati-
ves, per un termini de quinze dies hàbils, els quals han 
presentat observacions i esmenes, algunes de les quals 
han estat recollides en el Projecte d’ordre.

I, finalment, s’ha sotmès, també prèviament, a informe 
del Consell Assessor d’Espectacles Públics i d’Activi-
tats Recreatives, òrgan col·legiat i de participació, amb 
funcions de deliberació, consulta i assessorament, que 
ha d’informar, amb caràcter preceptiu i prèviament a la 
seva aprovació, el Projecte d’ordre de referència, d’acord 
amb el que preveu l’article 20 de la Llei 11/2009 i arti-
cle 28.a del Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives.

L’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual 
es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives 
sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i de les activi-
tats recreatives i al seu reglament, va ser publicada en el 
DOGC núm.6030 de 22 de desembre de 2011 i va entrar 
en vigor en data 23 de desembre de 2011.

Igualment, abans de la seva publicació, per una banda, el 
conseller es va reunir amb els presidents de la Federació 
de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de 
Municipis de Catalunya per informar-los i escoltar les 
necessitats dels diferents municipis del territori i, per al-
tra banda, el director general d’Administració de Segu-
retat es va reunir amb els diferents grups parlamentaris.

Aquesta Ordre comporta la derogació de l’Ordre 
IRP/181/2007, de 30 de maig, per la qual es determinen 
els horaris màxims de determinats establiments sotme-
sos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics i deixa sense efecte les disposicions transitòries 
novena i desena del Decret 112/2010, de 31 d’agost.

Aquesta nova Ordre estableix el règim general d’hora-
ris per als establiments oberts al públic, els espectacles 
públics i les activitats recreatives per a tot el territori de 
Catalunya i s’adequa al Catàleg d’espectacles públics, 
activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al 
públic on aquests es duen a terme.

L’Ordre esmentada també estableix els criteris, els supò-
sits i les circumstàncies en què els òrgans competents de 
la Generalitat o dels municipis poden acordar, sempre de 
manera motivada, ampliacions o reduccions de l’horari 
general.

Així mateix, estableix que els horaris de cada establi-
ment obert al públic han de figurar a la placa o rètol iden-
tificatiu corresponent i que els establiments, els especta-
cles públics i les activitats recreatives en cada moment 
del dia poden desenvolupar les activitats adequades a la 
franja horària de què es tracti, segons la normativa d’ho-
raris.

Quant a les terrasses i vetlladors, l’horari és el que de-
termini la normativa d’horaris corresponent o les orde-
nances municipals, amb prevalença del que sigui més 
restrictiu.

Barcelona, 8 de febrer de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 264/IX,  
sobre la generalització del sistema de finan-
çament de la prestació dels serveis sanitaris 
amb base territorial i capitativa
Tram. 290-00253/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 44603 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00253/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 264/IX, 
sobre la generalització del sistema de finançament de la 
prestació dels serveis sanitaris amb base territorial i ca-
pitativa.

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 264/IX, sobre la genera-
lització del sistema de finançament de la prestació dels 
serveis sanitaris amb base territorial i capitativa (núm. 
tram. 290-00253/09), us informo del següent:

El document marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-
2015 preveu en el seva línia d’actuació número 6 un 
model de contractació de l’atenció sanitària més enfocat 
a resultats en salut. Per tal de portar-ho a terme, es de-
senvoluparan quatre projectes estratègics, el primer dels 
quals és la implantació del nou model d’assignació ter-
ritorial de base poblacional, més equitatiu i transparent, 
que permeti una assignació de recursos a cada territori 
adequada a les necessitats de salut de la seva població.

Per a l’any 2012, es preveu dur a terme la definició del 
model d’assignació territorial i la incorporació de les va-
riables de morbiditat atesa. Aquest últim aspecte és l’ele-
ment més innovador del model, i ha de permetre adaptar 
en el futur els recursos a l’estat de salut de la població 
i fomentar una més bona gestió dels riscos associats. 
Un segon element innovador és la inclusió de variables 
sociodemogràfiques que caracteritzin l’estructura de la 
població.

El model ha d’estar implantat en el 100% del territori a 
l’any 2015. Mentrestant, s’haurà establert un pla a mig 
termini per a l’ajustament de les diferències entre l’assig-
nació territorial teòrica i la resultant del model actual de 
contractació.

Barcelona, 9 de febrer de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 324/IX,  
sobre la reclamació al Govern de l’Estat del 
calendari per a la licitació de les obres d’in-
tegració de la línia 2 de rodalia, a l’Hospi-
talet de Llobregat, i sobre la signatura dels 
convenis per a finançar el soterrament de 
les vies en aquesta ciutat
Tram. 290-00313/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 44596 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 14.02.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00313/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 324/IX, 
sobre la reclamació al Govern de l’Estat del calendari 
per a la licitació de les obres d’integració de la línia 2 de 
rodalia, a l’Hospitalet de Llobregat, i sobre la signatura 
dels convenis per a finançar el soterrament de les vies en 
aquesta ciutat.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

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 324/IX, sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat del calendari per a la licitació de les 
obres d’integració de la línia 2 de rodalia, a l’Hospitalet 
de Llobregat, i sobre la signatura dels convenis per a fi-
nançar el soterrament de les vies en aquesta ciutat (núm. 
tram. 290-00313/09), us informo del següent:

En les diferents reunions mantingudes amb el Ministeri 
de Foment, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
ha instat de manera reiterada al Ministeri de Foment 
a licitar les obres d’integració urbana de la línia R2 a 
l’Hospitalet de Llobregat i a impulsar els convenis que 
estableixin el finançament i calendari de les obres.

Barcelona, 9 de febrer de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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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 de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
seu posicionament amb relació a la gestió 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 354-00132/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 41688).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 31.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’anunci del Govern de l’Estat de suspendre 
el concurs de licitació de l’aeroport de Bar-
celona - el Prat
Tram. 354-00133/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 41837).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 31.01.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les aportacions econòmiques, la par-
ticipació i la gestió de l’aerolínia Spanair
Tram. 354-00136/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 14, del 10.02.2012 (DSPC-C 239).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
sobre les aportacions econòmiques, la par-
ticipació i la gestió de Spanair
Tram. 354-00137/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 14, del 10.02.2012 (DSPC-C 239).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 354-00138/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 14, del 10.02.2012 (DSPC-C 239).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 354-00139/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 42078).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 07.02.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la política aeroportuària i el futur de l’aero-
port de Barcelona. el Prat després del ces-
sament de l’activitat de Spanair
Tram. 354-00140/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 42275).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 07.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la política 
en matèria d’educació infantil de primer cicle
Tram. 354-00144/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Font i Cardona, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 42542).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, sessió del 15.02.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conseller 
de Cultura sobre la situació del Gran Teatre 
del Liceu
Tram. 354-00146/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Bosch Cuenca, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 42755).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
sessió del 14.02.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00984/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 352-00985/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-00986/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença del president 
de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00987/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del president 
de la fundació Santa Pau amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00988/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del subdirector 
general de Promoció d’Indústries Culturals i 
de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de 
Cultura amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00989/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció a la Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-00990/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb rela-
ció a la Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-00991/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del president 
de la Coordinadora Catalana de Fundacions 
amb relació a la Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-00992/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del president 
de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a 
la Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-00993/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença del president 
de la fundació Santa Pau amb relació a la 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-00994/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del subdirector 
general de Promoció d’Indústries Culturals i 
de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de 
Cultura amb relació a la 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. 352-00995/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Ollé, degà president del Col·legi de Notaris 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00996/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Marc-Roger 
Lloveras, professor de l’Àrea de Dret Civil de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-00997/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Carmen 
Parra, directora de la Càtedra d’Economia 
Solidària de la Universitat Abat Oliba, amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-00998/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Josep M. 
Ramírez, director de la fundació Institut 
Guttmann, amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-00999/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Censors Jurats de 
Comptes de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 352-01000/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença del president 
del patronat de la fundació Intermón Oxfam 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01001/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Joan Josep 
López Burniol, notari, amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 352-01002/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’Alba Molas, 
gerent de la Coordinadora Catalana de Fun-
dacions, amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01003/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’Elena Lau-
roba, professora de l’Àrea de Dret Civil de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01004/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01005/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ECOM amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01006/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro-
jecte 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 jurídi-
ques
Tram. 352-01007/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01008/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01009/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01010/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01011/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01012/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01013/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell del Col·legi d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01014/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Ferrer i Guàrdia 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01015/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01016/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ECOM amb relació 
a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 352-01017/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 352-01018/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01019/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Juris-
tes Demòcrates amb relació a la Proposició 
de llei del protectorat respecte de les funda-
cions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01020/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 352-01021/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01022/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01023/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01024/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01025/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01026/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01027/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 352-01028/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01029/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació ECOM amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01030/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
de Veïns de Catalunya amb relació al Pro-
jecte 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 jurídi-
ques
Tram. 352-01031/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Escol-
tisme i Guiatge amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01032/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Juris-
tes Demòcrates amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01033/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01034/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01035/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01036/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Jaume Bofill amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01037/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01038/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ateneus de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, rela-
tiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01039/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01040/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01041/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Joan Car-
les Ollé, degà president del Col·legi de No-
taris de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01042/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’Antoni San-
salvadó, president de la Coordinadora Cata-
lana de Fundacions, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01043/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’Enrique 
Alcántara, advocat de l’Estat, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01044/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01045/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis de Procu-
radors dels Tribunals de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 352-01046/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del lli-
bre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 352-01047/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques
Tram. 352-01048/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell de Col·legis d’Advocats 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01049/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 4/2008, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques
Tram. 352-01050/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Maria Ele-
na Lauroba Lacasa, exdirectora general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01051/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Jordi Gu-
si, professional de la gestió de fundacions, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 352-01052/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença de Marc Roger 
Lloveras, professor de dret civil de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques
Tram. 352-01053/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 352-01054/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01055/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01056/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de l’exdirectora 
general de Dret i d’Entitats Jurídiques amb 
relació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01057/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Jordi Gu-
si, professional de la gestió de fundacions, 
amb relació a la Proposició de llei del pro-
tectorat respecte de les fundacions i asso-
ciacions d’utilitat pública
Tram. 352-01058/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
19, tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença de Marc Roger 
Lloveras, professor de dret civil de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01059/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’Enrique 
Alcántara García-Irazoqui, advocat, amb re-
lació a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 352-01060/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Proposta de compareixença de José Alber-
to Marín Sánchez, notari, amb relació a la 
Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 352-01061/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora Catalana de Fun-
dacions amb relació a la Proposició de llei 
del protectorat respecte de les fundacions i 
associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01062/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Propo-
sició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01063/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora Catalana de 
Fundacions amb relació a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 352-01064/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Sol·licitud de compareixença de Yolanda Ai-
xelà Cabré davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat perquè informi sobre la 
situa ció de Guinea Equatorial
Tram. 356-00327/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 9,  
tinguda el 10.02.2012 (DSPC-C 238).

Sol·licitud de compareixença de Remei Sipi, 
presidenta d’E’Waiso Ipola, davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat perquè 
informi sobre la situació de Guinea Equato-
rial
Tram. 356-00328/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
9, tinguda el 10.02.2012 (DSPC-C 238).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Aliança per la Llibertat de Vene-
çuela davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè informi de les activitats 
d’aquesta entitat i de la situació de vulnera-
ció dels drets humans i de restricció de les 
llibertats i els drets a Veneçuela
Tram. 356-00330/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
9, tinguda el 10.02.2012 (DSPC-C 238).
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Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya davant  
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la  
denúncia d’un ciutadà contra agents de la 
Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona -  
el Prat per una presumpta agressió per ne-
gar-se a parlar en castellà el 27 de gener de 
2012
Tram. 356-00331/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42002).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 13.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de la delegada 
del Govern de l’Estat a Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè ex-
pliqui els diversos incidents en què alguns 
ciutadans no han pogut exercir el dret d’ús 
de la llengua catalana en relacionar-se amb 
el personal de les forces de seguretat de 
l’Estat
Tram. 356-00339/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 42074).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 13.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè ex-
pliqui els fets esdevinguts arran de l’atac 
d’un guàrdia civil a un ciutadà per haver-s’hi 
adreçat en català a l’aeroport de Barcelona -  
el Prat
Tram. 356-00340/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 42101).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de Spanair 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè informi sobre el cessament de 
l’activitat de la companyia i sobre la situació 
dels treballadors
Tram. 356-00344/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 07.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Valls 
i Maseda, president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00345/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42278).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 07.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Pi-
qué, president del Cercle d’Economia, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre el futur de l’aeroport 
de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00346/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42279).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 07.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Gay de Montellà, president de Foment del 
Treball, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el futur 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00347/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42280).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 07.02.2012.

Sol·licitud de compareixença Sebastià Sal-
vador, president del Reial Automòbil Club de 
Catalunya, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre el futur 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 356-00348/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 42281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 07.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè d’empresa del Gran Tea-
tre del Liceu davant la Comissió de Cultura 
i Llengua perquè expliquin la situació actual 
de la institució
Tram. 356-00353/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 42753).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan Fran-
cesc Marco Conchillo, director general del 
Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè expliqui la situació 
de la institució i els motius de les mesures 
adoptades
Tram. 356-00355/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 42807).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de Moritz 
Küng, exdirector del Centre d’Art Contem-
porani de Barcelona, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè expliqui la seva ex-
periència al capdavant del Centre d’Art Con-
temporani del Canòdrom
Tram. 356-00359/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44923).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 14.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’agrupació de bombers de Co-
missions Obreres de Catalunya perquè ex-
posi la seva situació arran de les retallades 
del Departament d’Interior i les conseqüèn-
cies en la prestació dels serveis i en la cam-
panya contra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00360/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 14.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Unió 
General de Treballadors perquè exposi la 
seva situació arran de les retallades del De-
partament d’Interior i les conseqüències en 
la prestació dels serveis i en la campanya 
contra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00361/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 14.02.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció de bombers de la Can-
didatura Autònoma de Treballadors i Tre-
balladores de l’Administració de Catalunya 
perquè exposi la seva situació arran de les 
retallades del Departament d’Interior i les 
conseqüències en la prestació dels serveis 
i en la campanya contra els incendis fores-
tals del 2012
Tram. 356-00362/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 44940).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 14.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Unió de Pagesos davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00363/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00364/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Agrària de Joves Agri-
cultors. Associació d’Empresaris Agraris de 
Lleida davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00365/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Fascicle tercer
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Unió de Ramaders i Agricultors de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00366/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00367/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut Agrícola Sant Isidre davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00368/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la refor-
ma de la política agrària comuna
Tram. 356-00369/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Petita i Mitjana Empresa de Cata-
lunya davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00370/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Confederació d’Horticultura Or-
namental de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00371/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Agricultors Viveristes 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de 
la política agrària comuna
Tram. 356-00372/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Viveristes d’Horti-
cultura davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00373/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

20 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 254

4.53.05. INFORMACIó 91



Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Viveristes (Plavise) 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00374/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Gremi de Jardiners de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00375/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Mercat de la Flor i de la Planta Or-
namental de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00376/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Espanyol de Fruita Seca 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00377/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

20 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 254

4.53.05. INFORMACIó 92



Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de 
Fruita de Catalunya (Afrucat) davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè informin so-
bre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00378/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Arrossaires del Delta de l’Ebre da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00379/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Cambra Arrossera d’Amposta da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00380/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Defensa Vegetal Ar-
ròs de Pals davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00381/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Herbolaris, Apicultors i 
Productors d’Aliments Dietètics i Biològics 
de Catalunya davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de 
la política agrària comuna
Tram. 356-00382/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Espanyola de Prepa-
rats Alimentaris Especials i Dietètica davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00383/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la refor-
ma de la política agrària comuna
Tram. 356-00384/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Fabricants 
d’Aliments Compostos davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00385/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Interprofessional de 
Farratges Espanyols davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00386/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Multiplica-
dors de Cereals davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la refor-
ma de la política agrària comuna
Tram. 356-00387/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Comerciants Majo-
ristes d’Ous de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00388/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Avícola Catalana da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00389/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Empresaris d’Es-
corxadors i Comerç d’Aviram, Conills, Ous i 
Caça de Catalunya (Assocat) davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè informin so-
bre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00390/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació de Frisona de Cata-
lunya davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00391/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Cu-
nicultors de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00392/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats Catalanes 
de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural perquè informin so-
bre la reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00393/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Espanyola de Pro-
ductors de Vacum de Carn (Asoprovac Ca-
talunya) davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00394/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de la Ra-
ça Bruna dels Pirineus davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00395/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Produc-
tors de Porcí davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè informin sobre la reforma de 
la política agrària comuna
Tram. 356-00396/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Indústries Càrnies 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00397/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Associacions de Cri-
adors del Cavall Pirinenc Català (Fecapi) da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00398/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Nacional de Magat-
zems Frigorífics de Carns i Sales d’Espe-
cejament davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00399/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut del Cava davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00400/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Vinícola Catalana da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00401/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador del Cava davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00402/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Unió Vinícola del Penedès davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00403/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Enòlegs da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00404/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Acadèmia de Tastavins del Pe-
nedès - Sant Humbert davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00405/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Viticultors del Pe-
nedès davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00406/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Pimecava davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00407/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Somme-
liers davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00408/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Conca de Barberà davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00409/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Costers del Segre davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00410/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Montsant davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00411/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador del Cava davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00412/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Conca de Barberà davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària comu-
na
Tram. 356-00413/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Priorat davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00414/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Pla de Bages davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00415/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomina-
ció d’Origen Tarragona davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00416/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Terra Alta davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00417/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Empordà. Costa Brava da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00418/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Alella davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00419/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomina-
ció d’Origen Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00420/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Lletera Interprofessio-
nal de Catalunya davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la refor-
ma de la política agrària comuna
Tram. 356-00421/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Gremi d’Indústries Làcties davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00422/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Almasse-
rers i Envasadors d’Oli davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00423/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Olis Co-
mestibles davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00424/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Organització de Productors Oliai-
res de Catalunya davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè informin sobre la refor-
ma de la política agrària comuna
Tram. 356-00425/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Les Garrigues da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00426/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Siurana davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00427/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Oli de Terra Alta 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00428/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00429/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell Regulador de la Denomi-
nació d’Origen Protegida Baix Ebre. Montsià 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00430/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació d’Apicultors de Barce-
lona davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè informin sobre la reforma de la polí-
tica agrària comuna
Tram. 356-00431/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Apicultors Gironins Associats davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00432/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Apicultors Lleidatans Associats da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00433/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Apicultors 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00434/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Denomi-
nacions d’Origen Protegides i d’Indicacions 
Geogràfiques Protegides davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00435/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana de Ramaders 
Elaboradors de Formatges Artesans davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00436/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Xarxa de Custòdia del Territori 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00437/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació de Rematants i Ser-
radors de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00438/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Catalana d’Empreses 
de Treballs Forestals davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00439/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut Català del Suro davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària comu-
na
Tram. 356-00440/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut Català de la Fusta davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural perquè infor-
min sobre la reforma de la política agrària 
comuna
Tram. 356-00441/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Institut Català d’Estudis Agrícoles 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informin sobre la reforma de la política 
agrària comuna
Tram. 356-00442/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Mercat Carni Ramader i Avícola de 
Barcelona davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural perquè informin sobre la reforma de la 
política agrària comuna
Tram. 356-00443/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrò-
noms de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00444/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya da-
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
informin sobre la reforma de la política agrà-
ria comuna
Tram. 356-00445/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis Oficials de Ve-
terinaris de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00446/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Mercabarna davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00447/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Som lo que Sembrem davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè informin 
sobre la reforma de la política agrària co-
muna
Tram. 356-00448/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Dolça Revolució davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informin sobre la 
reforma de la política agrària comuna
Tram. 356-00449/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Mònica Lafuen-
te de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors 
López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Alfons 
López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 45315).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, sessió 
del 15.02.2012.

20 de febrer de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 254

4.53.05. INFORMACIó 110



4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb els conse-
llers d’Economia i Coneixement i de Territori 
i Sostenibilitat sobre els darrers esdeveni-
ments amb relació a la companyia Spanair
Tram. 355-00081/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 10.02.2012 
(DSPC-C 239).

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb el conseller 
de Benestar Social i Família sobre l’augment 
de les llistes d’espera de les persones amb 
dependència i els endarreriments en el des-
plegament de la Llei de l’Estat 39/2006, rela-
tiva a la dependència
Tram. 355-00083/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 16, del 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb el conseller 
de Benestar Social i Família sobre la retalla-
da del 8% en la ràtio del personal dels cen-
tres públics i concertats que atenen perso-
nes amb discapacitat
Tram. 355-00084/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 16, del 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre la situació del deute de la Gene-
ralitat amb els ajuntaments i les previsions 
de pagament
Tram. 355-00085/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 18, del 
08.02.2012 (DSPC-C 229).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb els conse-
llers d’Economia i Coneixement i de Territori 
i Sostenibilitat sobre les aportacions econò-
miques, la participació i la gestió de Spanair
Tram. 355-00086/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 14, del 10.02.2012 (DSPC-C 239).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 10.02.2012 
(DSPC-C 239).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre l’actuació del seu departa-
ment en matèria laboral i de protecció dels 
consumidors amb relació al cessament de 
les operacions de Spanair
Tram. 355-00087/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Empresa i 
Ocupació (reg. 45233).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 15.02.2012.
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Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el Pla d’actuacions industri-
als i empresarials per al període 2012-2014
Tram. 355-00088/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Empresa i 
Ocupació (reg. 45233).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 15.02.2012.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Barcelona amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00251/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Girona amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00252/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Tarragona amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00253/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president de la Diputa-
ció de Lleida amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00254/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença del president del Consell de 
Governs Locals amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00255/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00256/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00257/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença d’Enric Argullol i Murga-
des, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00258/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença de Josep Maria Reniu i Vila-
mala, professor de ciència política i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00259/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença de Jesús Burgueño i Rive-
ro, doctor en geografia i professor de la Uni-
versitat de Lleida, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00260/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença de Miquel Roca i Junyent 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei orgàni-
ca 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral 
general
Tram. 353-00261/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).
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Compareixença d’una representació del Col-
legi de Geògrafs amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00262/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença de Jaume Magre Ferran, 
director de la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 353-00263/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença de Joaquim Tornos, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del 
règim electoral general
Tram. 353-00264/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença d’Alfredo Galán, professor 
de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del rè-
gim electoral general
Tram. 353-00265/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general
Tram. 353-00266/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 18, 
tinguda el 08.02.2012 (DSPC-C 229).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00267/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Compareixença d’una representació del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00268/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora Catalana de Fundacions amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00269/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació de 
l’Obra Social «la Caixa» amb relació al Pro-
jecte 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 jurídi-
ques, i a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 353-00270/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació de la 
fundació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 353-00271/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació de la 
Federació Ecom amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques, i a 
la Proposició de llei del protectorat respec-
te de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 353-00272/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Jaume Bofill amb relació al Pro-
jecte 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 jurídi-
ques, i a la Proposició de llei del protectorat 
respecte de les fundacions i associacions 
d’utilitat pública
Tram. 353-00273/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 353-00274/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació del 
Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les persones jurídiques, i a la Proposició de 
llei del protectorat respecte de les fundaci-
ons i associacions d’utilitat pública
Tram. 353-00275/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació de 
la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00276/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença del director de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00277/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’Enrique Alcántara Gar-
cía-Irazoqui, advocat de l’Estat, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00278/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació del 
Consell de Col·legis de Procuradors dels Tri-
bunals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
i a la Proposició de llei del protectorat res-
pecte de les fundacions i associacions d’uti-
litat pública
Tram. 353-00279/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).
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Compareixença de Marc Roger Lloveras, 
professor de dret civil de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, i a la Pro-
posició de llei del protectorat respecte de 
les fundacions i associacions d’utilitat pú-
blica
Tram. 353-00280/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença de Josep M. Ramírez, di-
rector de l’Institut Guttmann, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les perso-
nes jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00281/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació del pa-
tronat de la fundació Intermón Oxfam amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques, i a la Proposició de llei del 
protectorat respecte de les fundacions i as-
sociacions d’utilitat pública
Tram. 353-00282/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 19, tinguda el 
09.02.2012 (DSPC-C 236).

Compareixença d’una representació del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a exposar el balanç del man-
dat del quadrienni 2006-2010 i les línies de 
treball del mandat del quadrienni actual
Tram. 357-00149/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 10.02.2012 (DSPC-C 
238).

Compareixença d’Andrés Giménez i Ana Ba-
llesta, vocals de l’Associació de Discapaci-
tats Físics, Psíquics i Sensorials de Montca-
da i Reixac, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a presentar el pro-
grama Integrate
Tram. 357-00245/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 16, tinguda el 07.02.2012 (DSPC-C 228).

Compareixença de Yolanda Aixelà Cabré 
davant la Comissió de Cooperació i Solida-
ritat per a informar sobre la situació de Gui-
nea Equatorial
Tram. 357-00255/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 10.02.2012 (DSPC-C 238).

Compareixença de Remei Sipi, presidenta 
d’E’Waiso Ipola, davant la Comissió de Co-
operació i Solidaritat per a informar sobre la 
situació de Guinea Equatorial
Tram. 357-00256/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 10.02.2012 (DSPC-C 238).
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Compareixença d’una representació d’Ali-
ança per la Llibertat de Veneçuela davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a informar de les activitats d’aquesta enti-
tat i de la situació de vulneració dels drets 
humans i de restricció de les llibertats i els 
drets a Veneçuela
Tram. 357-00257/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 9, 
tinguda el 10.02.2012 (DSPC-C 238).

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria del Tribunal corresponent al 2010
Tram. 359-00016/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 19 de la Comis-
sió de Justícia, del 09.02.2012 (DSPC-C 236).

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

Memòries de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
corresponents al 2010 i 2011
Tram. 334-00051/09 i 334-00052/09

Presentació
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Reg. 45193 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió d’Afers Institucionals: 
Presidència del Parlament, 14.02.2012

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Senyora,

Enguany correspon a la Institució que dirigeixo sotme-
tre’s al control parlamentari, donant així compliment al 
mandat contingut a la Llei 14/2008, de 5 de novembre, 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de retre comptes de 
la seva gestió amb una memòria anual.

Em plau fer-vos a mans, juntament amb la present co-
municació, el text de la memòria corresponent a l’exer-
cici 2011 i, així mateix, la Memòria de l’exercici 2010, 

la qual no va ser presentada com a conseqüència de la 
defunció de l’anterior director, l’Il·lm. Sr. David Martí-
nez Madero.

Rebeu una atenta salutació,

Barcelona, 14 de març de 2012

Daniel de Alfonso Laso
Director

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra determinats articles de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 381-00002/09

Interlocutòria del Tribunal Constitucional so-
bre la suspensió

Tribunal constitucional

Pleno

Excmos. Srs.:

D. Pascual Sala Sánchez

D. Eugeni Gay Montalvo

D. Javier Delgado Barrio

D.a Elisa Pérez Vera

D. Ramón Rodríguez Arribas

D. Manuel Aragón Reyes

D. Pablo Pérez Tremps

D. Francisco José Hernando Santiago

D.a Adela Asua Batarrita

D. Luis Ignacio Ortega Álvarez

Núm. de registro: 4460-2011

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad, interpuesto 
por el Presidente del Gobierno

Sobre: Arts. 2.3, 5.4 y 7; y 6.5 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, ara-
nés en Arán.
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Auto

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
del Tribunal el día 27 de julio de 2011, el Abogado del 
Estado en la representación que ostenta interpuso re-
curso de inconstitucionalidad «en lo referente al uso del 
aranés como lengua de uso preferente» contra los arts. 
2.3, 5.4 y 7 y 6.5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, 
invocando el art. 161.2 CE, a fin de que se acordara la 
suspensión de los preceptos recurridos.

2. El Pleno del Tribunal, por providencia de 13 de sep-
tiembre de 2011, acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad, así como dar traslado de la de-
manda y documentos presentados al Congreso de los 
Diputados y al Senado, y al Gobierno y al Parlamento 
de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince días 
pudieran personarse en el proceso y formular alegacio-
nes. Igualmente acordó tener por incoado por el Presi-
dente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, conforme al 
art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), produce la suspensión de la vigencia y aplica-
ción de los preceptos impugnados. Por último también 
decidió publicar la incoación del recurso en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Cataluña.

3. Los Presidentes del Senado y del Congreso por sendos 
escritos registrados los días 23 de septiembre de y 4 de 
octubre de 2011 comunicaron al Tribunal los acuerdos 
de las Mesas de ambas Cámaras de dar por personadas a 
las mismas y ofrecer su colaboración.

4. El día 6 de octubre de 2011, la Letrada del Parlamento 
de Cataluña presentó un escrito en el Tribunal en el que 
le comunica la personación de aquél en el procedimiento 
y solicita una prórroga en el plazo para formular alega-
ciones.

5. Por providencia de 7 de octubre de 2011, el Pleno del 
Tribunal tiene por personada en el proceso a la represen-
tación procesal del Parlamento de Cataluña y le conce-
dió una prórroga de ocho días en el plazo para formular 
alegaciones.

6. Mediante escrito registrado el día 13 de octubre de 
2011, los Abogados de la Generalitat de Cataluña se 
personan en el proceso y formulan sus alegaciones. Me-
diante otrosí, se solicita al Tribunal que acuerde el alza-
miento inmediato de la suspensión de los preceptos re-
curridos, exponiendo los argumentos correspondientes, 
argumentos que a continuación se resumen:

a) Los Letrados de la Generalitat señalan que la posibi-
lidad de que el Tribunal acuerde el levantamiento inme-
diato de la suspensión de los preceptos legales recurri-
dos, esto es, sin esperar a que cumpla el plazo de cinco 
meses desde que fuere acordada, ha sido admitida por el 
propio Tribunal al poner de manifiesto que dicho plazo 
es un plazo máximo que no precisa ser agotado (AATC 
504/1989, de 19 de octubre, 154/1994, de 3 de mayo, 
221/1995, de 18 de julio, y 417/1997, de 16 de diciembre, 
entre otros).

Asimismo, resaltan que según la doctrina del Tribunal 
(citan, entre otros, los AATC 662/1986, de 29 de julio, 
957/1986, de 13 de noviembre, 1269/1988, de 22 de 
noviembre, y 253/1992, de 9 de septiembre) el levanta-
miento o mantenimiento de la suspensión se ha de diri-
mir atendiendo a varios criterios. El primero de ellos es 
el de la presunción de legitimidad de las normas, en es-
pecial de las que tienen fuerza de ley, en razón al interés 
general que conlleva su despliegue. El segundo criterio 
es el de la ponderación, de un lado, de los intereses en 
presencia, tanto públicos como privados, y, de otro lado, 
de los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
puede producir la aplicación de la norma o su suspen-
sión, que deben ser ciertos y efectivos y no meramente 
hipotéticos, así como la posibilidad de que pudieran pro-
ducirse situaciones de hecho irreversibles. Esta valora-
ción, por último, debe efectuarse al margen de la viabi-
lidad de las pretensiones que se formulan en la demanda 
(ATC 30/2003), requiriéndose que el Gobierno aporte y 
razone los argumentos que justifiquen el mantenimiento 
de la suspensión.

b) Los preceptos ahora suspendidos afectan a una ley del 
Parlamento de Cataluña, por lo que, dada su conexión 
con la voluntad general, la posibilidad de su suspensión 
ha de ser contemplada de modo excepcional y sólo en el 
caso de que se acredite que su aplicación genera perjui-
cios muy graves e irreparables.

En opinión de la representación procesal autonómica, la 
aplicación de los preceptos suspendidos no causa ningún 
perjuicio al interés general y tampoco al carácter oficial 
ni al conocimiento, dignidad ni uso común y generaliza-
do de las lenguas castellana y catalana en Arán.

Por lo que se refiere al art. 2.3, formula un principio ge-
neral que se concreta para cada ámbito de uso lingüístico 
en los ulteriores artículos de la Ley 35/2010, por lo que 
su aplicación no genera perjuicios y menos de difícil o 
imposible reparación. Además, el principio enunciado es 
una mera preferencia del aranés por el Conselh Generau 
d’Arán, la Administración local y entidades dependien-
tes respecto de las otras dos lenguas oficiales, por lo que 
no excluye el castellano ni el catalán, máxime cuando el 
aranés se encuentra hoy en una situación secundaria y de 
postergación en cuanto a su uso respecto de dichas otras 
dos lenguas.

En el mismo sentido, la aplicación del art. 5.4 determina-
ría que en los impresos, formularios y textos administra-
tivos de la Generalitat de uso frecuente en Arán apare-
ciera la versión en aranés en posición preferente respecto 
de la versión en castellano y catalana, no existiendo per-
juicios en cuanto que los administrados pueden optar por 
leer y rellenar los impresos en la lengua que deseen.

Menos perjuicios aún, si cabe, se pueden derivar de la 
aplicación del art. 5.7, pues en este caso el precepto re-
mite a la Administración del Estado para determinar 
los términos en lo que se concretará la preferencia del 
aranés, pues la Administración del Estado velará para 
que los términos de esa preferencia no causen perjuicio 
alguno al carácter oficial, dignidad y legítimo uso de las 
lenguas castellana y catalana.
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Por último, de la aplicación del art. 6.5 tampoco parece 
que puedan derivarse perjuicios, ya que el precepto úni-
camente se refiere a las relaciones entre las instituciones 
de la Generalitat de Cataluña y los entes locales que ejer-
cen competencias en Arán, o de los entes locales con las 
instituciones aranesas. Se trata, pues, de relaciones entre 
entes administrativos, no de relaciones entre dichos en-
tes y los ciudadanos, por lo que conociendo dichos entes 
el régimen de cooficialidad lingüística, no se va a produ-
cir exclusión de las otras lenguas oficiales.

Por el contrario, si se mantuviese la suspensión de los 
preceptos no tendrían soporte legal ni efectividad las 
medidas de normalización lingüística del aranés que se 
instrumentan a través de ellos, produciéndose un perjui-
cio para su implantación que sería grave e irreparable 
dado el carácter minoritario del aranés. Complemen-
tariamente, se aduce por la representación autonómica 
que la doctrina del Tribunal recoge la revocabilidad de 
sus decisiones de mantener o levantar la suspensión, por 
lo que si se apreciaran en el futuro perjuicios relevantes 
que ahora no se manifiestan, podría instarse de nuevo la 
suspensión.

Por todo lo expuesto, se solicita el inmediato levanta-
miento de la suspensión de los preceptos recurridos.

7. Con fecha 25 de octubre de 2011, la Letrada del Par-
lamento de Cataluña presenta en el Tribunal sus alega-
ciones y solicita el levantamiento inmediato de la sus-
pensión de los preceptos recurridos, argumentando al 
respecto lo que resumidamente se expone:

a) Alude, en primer lugar, al art. 30 LOTC que, en su 
criterio, no supone un obstáculo para el levantamiento 
de la suspensión de los preceptos recurridos antes de 
que transcurran cinco meses desde la impugnación, de 
acuerdo con la doctrina que sobre ello tiene establecida 
el Tribunal Constitucional (AATC 504/1989 y 154/1999, 
entre otros).

Tras ello se refiere a los criterios que han de tenerse en 
cuenta para mantener o levantar la suspensión de los pre-
ceptos. El primero, es el de que las normas con fuerza de 
ley poseen presunción de legitimidad en cuanto expre-
sión de la voluntad general. El segundo es el de la pon-
deración de los intereses en presencia, tanto el general 
y público, como los intereses privados que puedan ser 
afectados, así como los perjuicios de difícil o imposible 
reparación que puede producir la aplicación de la norma, 
debiendo ser dichos perjuicios ciertos y efectivos. Por úl-
timo, la valoración de estos aspectos ha de hacerse con 
independencia de la viabilidad de las pretensiones for-
muladas en la demanda (ATC 30/2003, de 14 de enero, 
entre otros, que cita a continuación).

b) Pasando al análisis concreto de la ponderación de in-
tereses en juego y de los perjuicios de imposible o difícil 
reparación, se sostiene que la aplicación de los preceptos 
impugnados no causa daño alguno al interés general ni 
al conocimiento, dignidad y uso de las leguas castellana 
y catalana en Arán.

Por lo que se refiere al art. 2.3, éste contiene un principio 
general que tiene concreción en los ulteriores artículos 
de la Ley 35/2010, deduciendo de ello que no se deriva 
ningún perjuicio de su aplicación. Además, el contenido 

del precepto no conlleva la exclusión del castellano ni 
del catalán, pues, como lenguas oficiales que son, pue-
den ser utilizadas por los poderes públicos con norma-
lidad.

La aplicación del art. 5.4 de la Ley 35/2010 determinaría 
que en los impresos, formularios y textos administrati-
vos de la Generalitat de Cataluña de uso por el público 
de Arán apareciera en una posición preferente la versión 
en aranés respecto de las versiones en castellano y cata-
lán, lo que, en su opinión, no produce perjuicios, pues los 
administrados pueden leer y rellenar los impresos en la 
lengua oficial que deseen.

La aplicación del art. 5.7 tampoco produce perjuicios 
porque, en este caso, el precepto remite a la Adminis-
tración del Estado para determinar los términos en los 
que la preferencia del aranés se ha de concretar, lo que 
permitiría que esa preferencia no cause perjuicios al ca-
rácter oficial del castellano o del catalán.

El art. 6.5 se refiere únicamente a las relaciones entre 
las instituciones de la Generalitat y los entes locales que 
ejercen competencias en Arán o entre estos últimos y las 
instituciones aranesas, por lo que no se afecta al ámbito 
de relación entre poderes públicos y ciudadanos, de lo 
que deduce la representación del Parlamento de Catalu-
ña que la preferencia del aranés no afecta a la oficialidad 
de las lenguas castellana y catalana ni genera exclusión 
alguna de las mismas.

Por el contrario, si se mantuviese la suspensión de estos 
artículos se estaría afectando a la normalización lingüís-
tica del aranés, causándole perjuicios graves e irrepara-
bles habida cuenta de su carácter minoritario. También 
aduce que el Tribunal puede revocar las decisiones que 
adopte en este incidente sí se adujeran perjuicios que no 
fueren apreciados ahora.

Por todo lo expuesto, se solicita el inmediato levanta-
miento de los artículos recurridos.

8. El Pleno, por providencia de 31 de octubre de 2011, 
acordó incorporar a los autos los escritos de alegacio-
nes que formulan los Letrados de la Generalitat y del 
Parlamento de Cataluña y en cuanto a las solicitudes de 
levantamiento de la suspensión de los preceptos recu-
rridos que formulan en los correspondientes otrosíes se 
concedió al Abogado del Estado un plazo de cinco días 
para que exponga lo que estime procedente.

9. Con fecha 10 de noviembre de 2011, el Abogado del 
Estado evacua la audiencia concedida por providencia de 
31 de octubre de 2011. Sus alegaciones sobre el levanta-
miento o mantenimiento de la suspensión de los precep-
tos recurridos se sintetizan a continuación.

a) El Abogado del Estado se refiere, en primer lugar, a 
la doctrina constitucional relativa al incidente de alza-
miento o mantenimiento de la suspensión, aludiendo a 
la posibilidad de que se solicite el levantamiento sin es-
perar a que transcurra el plazo máximo de cinco meses 
establecido en el art. 161.2 CE, citando en este sentido 
los AATC 355/1989, de 20 de junio, 154/1994, de 3 de 
mayo, 176/2004, de 11 de mayo, y 484/2004, de 30 de 
noviembre, que contemplan esta posibilidad.
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A continuación reproduce la doctrina contenida en el 
ATC 44/2011, FJ 2, que contiene los criterios que el 
Tribunal tiene en cuenta para adoptar la decisión co-
rrespondiente en cada caso, criterios que se traducen 
en la ponderación de los intereses públicos o privados 
que resultan concernidos, así como de los perjuicios de 
imposible o difícil reparación que puedan derivarse del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión, pon-
deración que debe realizarse mediante el examen de las 
situaciones de hecho creadas y al margen de la viabili-
dad de las pretensiones de la demanda, siendo carga del 
Gobierno de la Nación la aportación de los argumentos 
relativos a ambos aspectos.

b) A continuación, el Abogado del Estado reitera que «los 
preceptos recurridos lo son en la estricta medida en que 
declaran preferente el uso del occitano-aranés respecto 
al catalán y al castellano». Señala también que su argu-
mentación se atendrá al mismo orden que han seguido en 
sus alegatos las representaciones procesales autonómi-
cas, es decir, contestará en primer lugar a la presunción 
de constitucionalidad de los preceptos legales recurridos 
y después realizará la ponderación de los intereses en 
juego y de los perjuicios de imposible o difícil repara-
ción que supondría el mantenimiento o levantamiento de 
la suspensión.

c) En cuanto a la presunción de constitucionalidad de 
los preceptos legales recurridos, el Abogado del Estado 
aduce que ha de entenderse enervada ante la necesidad 
de preservar el pleno respeto a los pronunciamiento de 
la STC 31/2010, FJ 14 a), en cuya virtud se declaró in-
constitucional y nula la expresión «y preferente» del art. 
6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sostiene la 
representación estatal que el interés conectado a pre-
servar la plena eficacia del pronunciamiento de la STC 
31/2010 puede ser considerado por el Tribunal de modo 
excepcional, como lo demuestra el precedente del ATC 
78/1987, de 22 de enero, que mantuvo la suspensión de 
algunos preceptos de la ley balear de normalización lin-
güística por contener previsiones muy similares e inclu-
so literalmente idénticas a las de los artículos de las leyes 
catalana y vasca de normalización lingüística que fueron 
declarados inconstitucionales y nulos por las correspon-
dientes Sentencias del Tribunal de 26 y 16 de junio de 
1986, sin prejuzgar la resolución definitiva del recurso.

En definitiva, según el Abogado del Estado, la presun-
ción de constitucionalidad de los preceptos recurridos 
queda enervada desde el momento en que el Tribunal 
ha hecho oír su voz, pues sus pronunciamientos tiene 
el valor de cosa juzgada, plenos efectos frente a todos y 
vinculan a todos los poderes públicos, especialmente al 
legislador que ha dictado el precepto declarado incons-
titucional y nulo. Por tanto, la eficacia vinculante de las 
Sentencias del Tribunal alcanza a la doctrina que sien-
tan, más allá del texto legal objeto del pronunciamiento, 
y así ocurre en el presente caso.

d) Tras ello, el Abogado del Estado argumenta acer-
ca de los mayores perjuicios que para los ciudadanos 
ha de derivarse del levantamiento de la suspensión. Al 
respecto, señala que el mantenimiento de la suspensión 
deja las cosas tal y como estaban antes de dictarse los 
preceptos impugnados, es decir, en situación de equi-
librio, sin imposición de preferencia, entre las tres len-

guas cooficiales en Arán (aranés, castellano, catalán). La 
imposición legislativa del idioma occitano-aranés sobre 
los otros dos idiomas cooficiales perjudica a los ciuda-
danos de Arán que conozcan el catalán y/o el castella-
no, pero no el occitano. De acuerdo con el art. 5.4 de 
la ley recurrida, los ciudadanos recibirán en occitano –y 
no en las tres lenguas, pues, contra lo que sostienen las 
representaciones contrarias, no es algo que se deduzca 
del enunciado legal– «los impresos, formularios y texto 
administrativos de uso frecuente al alcance del público» 
y tendrán la carga de solicitar que se les envíe en otras de 
las lenguas cooficiales. De este modo, sus posibilidades 
de exacta compresión de impresos, formularios y textos 
administrativos de uso frecuente se verá perturbada. En 
cambio del mantenimiento de la suspensión no se sigue 
ningún perjuicio para los hablantes del occitano-aranés, 
cuyo uso queda en el mismo plano de igualdad que el 
catalán y el castellano, como venía ocurriendo por aho-
ra. El mismo razonamiento vale, mutatis mutandis, para 
miembros de órganos colegiados, autoridades y funcio-
narios de la Generalitat o de los entes locales que ejercen 
competencia en Arán (art. 6.5). En fin, si se mantiene 
la suspensión, la Administración General del Estado po-
drá seguir utilizando impresos trilingües sin perjuicio 
para ninguna lengua y sin ser compelida a establecer la 
preferencia del aranés (art. 5.7). Y si se mantiene la sus-
pensión de los arts. 5.4, 5.7 y 6.5, la coherencia obliga a 
mantener la suspensión del art. 2.3 a), en cuanto procla-
ma la preferencia general del occitano-aranés.

El Abogado del Estado, con apoyo en la doctrina del 
ATC 55/1985, de 24 de enero, FJ 2 –recaído en el in-
cidente de mantenimiento o levantamiento de la sus-
pensión de una norma catalana relativa al empleo de la 
lengua en los instrumentos públicos de Cataluña– aduce 
que el mantenimiento de la suspensión, si se desestima 
el recurso, no conlleva más perjuicio que el retraso en la 
entrada en vigor de la preferencia del occitano, aunque 
sin perjuicio para los usuarios del occitano, ya que están 
situados en igualdad con los usuarios del castellano o del 
catalán, mientras que el levantamiento de la suspensión 
perjudica a los hablantes del castellano y catalán ante la 
preferencia del occitano-aranés.

El Abogado del Estado, por último, se opone al plantea-
miento de las representaciones procesales autonómicas 
de que la suspensión de la preferencia del aranés puede 
tener consecuencias graves y previsiblemente irrepara-
bles sobre el aranés, en el sentido de que éste pudiera 
desaparecer en pocos años. Aparte de considerar que 
no existen pruebas de que tal situación haya de pro-
ducirse, el aranés, sostiene, lleva siglos hablándose en 
Arán, fue declarado oficial desde 1990 y objeto de en-
señanza y especial protección (art. 2 de la Ley catalana 
16/1990, de 13 de julio). Añade que de la Ley 35/2010, 
que comprende veinticinco artículos, ocho disposicio-
nes adicionales y dos finales, no se ha recurrido sino 
la declaración de preferencia contenida en cuatro apar-
tados de tres artículos, no afectando el recurso ni a los 
objetivos de la ley (art. 1), ni a la oficialidad y carácter 
propio del aranés (art. 2), ni tampoco a los derechos lin-
güísticos (art. 3), la preservación de unidad del occitano 
(art. 4), la mayor parte de los preceptos relativos al uso 
institucional, toponimia, enseñanza, títulos o certifica-
dos, radiodifusión y televisión, fomento y proyección 
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exterior, aspectos todos ellos regulados en el resto de la 
ley. Por tanto, en su opinión, no existe amenaza alguna 
sobre el occitano-aranés, por lo que, citando también el 
ATC 747/1988, de 7 de junio, FJ 2, solicita al Tribunal 
el mantenimiento de la suspensión de los preceptos re-
curridos «en lo referente al uso del aranés como lengua 
de uso preferente»

Fundamentos jurídicos

1. El objeto de esta resolución es determinar si, en apli-
cación del art. 161.2 CE, procede levantar o mantener 
la suspensión de la vigencia de los arts. 2.3, 5.4 y 7 y 
6.5, en lo relativo a la preferencia del uso del occitano-
aranés respecto del castellano y del catalán, de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, 
del occitano, aranés en Arán. Las representaciones pro-
cesales del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento 
de Cataluña han solicitado al Tribunal que se pronuncie 
acerca de dicho levantamiento o mantenimiento sin es-
perar a que transcurra el plazo de cinco meses previsto 
en el art. 161.2 CE, a lo que no se opone el Abogado del 
Estado.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el art. 161.2 CE el alza-
miento o la confirmación de la suspensión de la vigencia 
y aplicación de las normas autonómicas impugnadas por 
el Gobierno de la Nación debe resolverse en un plazo no 
superior a cinco meses.

Sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión 
antes de que transcurran los cinco meses desde que la 
misma se produjo ha recaído ya una doctrina constitu-
cional que hemos reiterado y de la que debemos partir. 
Según la misma «está fuera de duda, pues así lo hemos 
señalado ya (ATC 355/1989, de 19 de junio), que la Co-
munidad Autónoma autora de la ley recurrida puede so-
licitar anticipadamente –vale decir, antes de transcurri-
dos los cinco meses a que se refiere el art. 161.2 CE– el 
levantamiento de la suspensión acordada y que el tenor 
literal del art. 161.2 CE indica claramente, por otro lado, 
que cabe a este Tribunal levantar la suspensión acorda-
da antes del transcurso de los cinco meses inicialmen-
te previstos, y ello sobre la base de que la expresión, 
utilizada por el texto constitucional ‘plazo no superior 
a cinco meses’ establece que los cinco meses son, pre-
cisamente, el límite máximo inicialmente previsto para 
la suspensión, y que se incluye entre las potestades de 
este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro de 
ese plazo. El art. 30 LOTC no impide que este Tribunal 
acuerde el levantamiento de la suspensión inicialmente 
acordada sin agotar el precitado plazo de cinco meses» 
(AATC 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 221/1995, de 18 de 
julio, FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; y 99/2003, de 
6 de marzo, FJ 5, entre otros).

De acuerdo con esta doctrina, debemos acceder a lo soli-
citado por las representaciones procesales del Gobierno 
de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña y, con-
secuentemente, examinar los argumentos aducidos por 
las partes de este proceso en defensa del levantamiento 
o del mantenimiento de la suspensión de los preceptos 
recurridos.

3. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, los 
Letrados del Gobierno de la Generalitat y del Parlamen-
to de Cataluña resaltan que el interés principalmente 
afectado es el interés público que subyace en las nor-
mas legales aprobadas por las Asambleas de las Comu-
nidades Autónomas, en este caso por el Parlamento de 
Cataluña, normas que emanan de la voluntad popular y 
que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (ATC 
30/2003, de 28 de enero, entre otros muchos), han de 
presumirse constitucionalmente legítimas en tanto que 
no hayan sido declaradas inconstitucionales.

A esta doctrina constitucional no se opone el Aboga-
do del Estado, quien sin embargo, señala que la propia 
doctrina del Tribunal ha establecido una excepción a tal 
criterio cuando los preceptos legales controvertidos con-
tienen una redacción idéntica o similar a la de otros pre-
ceptos ya declarados inconstitucionales (ATC 78/1987, 
de 22 de enero), pues en estos casos ha de prevalecer el 
interés público del valor de la cosa juzgada, de los ple-
nos efectos frente a todos y de la vinculación a todos los 
poderes públicos que es propio de las Sentencias del Tri-
bunal Constitucional. Tal situación, añade el Abogado 
del Estado, se da en este caso, pues la STC 31/2010, de 
28 de junio, FJ 14 a) declaró inconstitucional y nula la 
expresión «y preferente» del art. 6.1 del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña, esto es, la preferencia del catalán 
sobre el castellano.

4. Ciertamente, este Tribunal viene rechazando con ca-
rácter general la aplicación del criterio que deriva de la 
apariencia de buen derecho en los pronunciamientos que 
venimos haciendo al aplicar el art. 161.2 CE –así, ATC 
161 /2011 de 22 de noviembre, FJ 4–, pero aun siendo 
ésta, sin duda, una regla general mantenida reitera-
damente, en nuestra doctrina –ATC 78/1987, de 22 de 
enero, FJ 2– existe base bastante para introducir una ex-
cepción en aquellos casos en que los preceptos en cues-
tión «contienen previsiones muy similares –e incluso 
literalmente idénticas–, a las de los artículos» de otras 
leyes «que fueron declarados inconstitucionales y nulos 
por Sentencia de este Tribunal». Y en un caso en el que 
concurrían esas circunstancias el Auto que acabamos de 
mencionar decidió «mantener la suspensión acordada[...] 
sin prejuzgar la resolución definitiva del recurso.»

Este criterio –similitud intensa o coincidencia literal con 
normas declarada inconstitucionales y nulas por este 
Tribunal– es, pues, un supuesto cualificado de apariencia 
de buen derecho que se aparta de lo que es regla general 
y que por tanto es fundamento suficiente para mantener 
la suspensión establecida en el art. 161.2 CE.

5. El texto de los preceptos aquí impugnados es el si-
guiente.

Art. 2.3:

«El aranés, como lengua propia de Arán es:

a) La lengua de uso preferente en todas las instituciones 
de Arán, especialmente del Conselh Generau d’Arán, la 
Administración local y las entidades que dependen de 
ellos, los medios de comunicación públicos, la enseñan-
za y la toponimia.
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b) La lengua normalmente utilizada por las administra-
ciones catalanas en sus relaciones con Arán, en la forma 
determinada por la presente ley.»

«Art. 5. Instituciones y Administraciones públicas en 
Arán.

[...]

4. La Generalidad, en Arán, debe utilizar normalmente 
el aranés en las relaciones de sus órganos y entes con la 
ciudadanía. La Generalidad debe disponer de los medios 
personales y materiales necesarios para garantizar el de-
recho de las personas a utilizar el aranés y a ser atendi-
das en aranés, oralmente y por escrito. En los impresos, 
formularios y textos administrativos de uso frecuente 
al alcance del público en Arán, la Generalidad, sin per-
juicio de lo establecido por la legislación respecto a las 
demás lenguas oficiales, debe utilizar el aranés y debe 
otorgarle una posición preferente.

[...]

7. En Arán, la Administración del Estado, en los térmi-
nos que esta determine, debe utilizar preferentemente 
el aranés, como lengua propia de este territorio. Las ac-
tuaciones administrativas orales y escritas realizadas en 
aranés en arán por los órganos de la Administración del 
Estado son válidas, en cuanto a la lengua, sin necesidad 
de traducción. Todas las personas tienen derecho a diri-
girse a la Administración del Estado y a ser atendidas 
por ella en aranés, sin que pueda exigírseles ningún tipo 
de traducción.»

Art. 6.5 Instituciones y administraciones públicas en Ca-
taluña fuera de Arán:

«Las instituciones de la Generalidad a que se refiere el 
artículo 2.2 del Estatuto de autonomía y los entes locales 
que ejercen competencias en Arán deben utilizar prefe-
rentemente el aranés en sus relaciones institucionales en 
Arán. También puede utilizarlo los demás entes locales 
en sus relaciones con las instituciones aranesas.»

Y es de señalar que la impugnación se formula exclusi-
vamente «en lo referente al uso del aranés como lengua 
de uso preferente».

Por otra parte la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 14 a), 
declaró que la atribución de posición o carácter prefe-
rente a una lengua «transciende la mera descripción de 
una realidad lingüística e implica la primacía de una 
lengua sobre otra en el territorio de la Comunidad Au-
tónoma, [en este caso, en territorio aranés] imponiendo, 
en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una 
de ellas[...], en perjuicio del equilibrio inexcusable en-
tre[...] lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso 
pueden tener un trato privilegiado» y por ello declaró la 
inconstitucionalidad y nulidad de la expresión «y prefe-
rente» –fallo, apartado 2– que en el art. 6.1 del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña atribuía esta condición al ca-
talán.

6. Es claro, pues, que los preceptos impugnados estable-
cen para el aranés la condición de lengua preferente y 
que por tanto coinciden en su literalidad con otra norma 
declarada inconstitucional y nula por este Tribunal.

Estamos pues ante un caso cualificado de apariencia de 
buen derecho, a lo que hay que añadir que el manteni-
miento de la suspensión no genera perjuicios de impo-
sible o difícil reparación, lo que conduce a mantener la 
suspensión inicialmente acordada, sin prejuzgar la reso-
lución definitiva del recurso.

En efecto, mientras el mantenimiento de la suspensión 
de los preceptos recurridos supone conservar hasta que 
recaiga Sentencia el sistema de cooficialidad lingüística 
actualmente vigente, que conlleva la igualdad de trata-
miento para los usuarios de cualquiera de las tres len-
guas oficiales, sin establecer preferencia respecto de nin-
guna de ellas, y, por tanto, sin producir perjuicio alguno 
a los ciudadanos que empleen el aranés, que podrán ha-
cerlo como hasta ahora.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda

Mantener la suspensión de la vigencia de los arts. 2.3, 
5.4 y 7 y 6.5, en lo relativo a la preferencia del uso del 
occitano, aranés en Arán, respecto del castellano y del 
catalán, de la Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, 
de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán.

Madrid, a catorce de diciembre de dos mil once.

Voto particular que formula el Vicepresidente del Tribu-
nal Constitucional, don Eugeni Gay Montalvo, al Auto 
dictado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4460-
2011.

Con profundo respeto a la autoridad de la decisión ma-
yoritaria, pero para ser coherente con la posición que he 
mantenido en el Pleno, y en ejercicio de la facultad esta-
blecida en el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, formulo Voto particular en los términos 
que paso a exponer:

1. Ciertamente, tal y como he manifestado en el curso 
de la deliberación de esta mañana, discrepo tanto de la 
parte dispositiva del Auto como de la fundamentación 
jurídica que lo sustenta. Y ello porque existe una cons-
tante y reiterada doctrina de este Alto Tribunal según 
la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levan-
tamiento de la suspensión que, por imperativo del art. 
161.2 CE, se produce por la impugnación efectuada por 
el Gobierno de la Nación contra disposiciones y resolu-
ciones adoptadas por los órganos de las Comunidades 
Autónomas «es necesario ponderar, de un lado, los inte-
reses que se encuentran concernidos, tanto el general y 
público como, en su caso, el particular o privado de las 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposi-
ble o difícil reparación que puedan derivarse del mante-
nimiento o levantamiento de la suspensión»; asimismo 
hemos «destacado que esta valoración ha de efectuarse 
mediante el estricto examen de las situaciones de hecho 
creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones 
que se formulen en la demanda», añadiendo como algo 
fundamental, que informa nuestra Doctrina, que «debe 
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partirse en principio de la presunción de constitucionali-
dad de las normas objeto de recurso» (AATC 589/1988, 
285/1990, 266/1994, 167/1994, 39/1995, 156/1996, 
100/2002, 105/2010, 44/2011 y 114/2011, entre otros 
muchos). Su razón de ser es que «el cese o manteni-
miento de la misma ha de decidirse sin prejuzgar el pro-
blema de fondo planteado (por todos, ATC 247/2008, de 
24 de julio). Así debe seguir siendo si queremos asegu-
rar la presunción de constitucionalidad de las normas 
aprobadas por el legislador democrático –derivada del 
hecho de ser genuina expresión de la voluntad general– 
y contraer, de esta manera, nuestra jurisdicción a sus 
contornos propios.

2. El pretendido precedente al que se hace referencia en 
el Auto, apelando al ATC 78/1987 de 22 de enero, ade-
más de referirse a un supuesto muy concreto no coinci-
dente con el presente, aparece citado sólo en su prime-
ra parte, la que pondera que los artículos impugnados 
«contienen previsiones muy similares –e incluso literal-
mente idénticas– a las de [otros] que fueron declarados 
inconstitucionales», omitiéndose la muy importante se-
gunda parte, según la que «[e]sta similitud[...], entre los 
preceptos impugnados y los ya declarados inconstitucio-
nales con relación a las Comunidades Autónomas Vasca 
y Catalana, aconseja mantener la suspensión acordada, 
habida cuenta de que, por otro lado, y como reconoce 
el Abogado del Gobierno Balear, dichos preceptos no 
tienen contenido ejecutivo, por lo que cabe apreciar que 
las eventuales consecuencias de su suspensión –esto es, 
el retraso en su aplicación efectiva, caso de desestima-
ción del recurso– no resultan gravemente perturbadoras 
de los intereses y competencias de la Comunidad Autó-
noma». En fin, con arreglo a la doctrina constitucional 
fijada en ese Auto es la ausencia de perjuicios derivados 
de la vigencia de unas normas no ejecutivas lo verdade-
ramente determinante del alzamiento de la suspensión, 
doctrina que lógicamente no resulta de aplicación en el 
presente supuesto.

3. Disiento igualmente de que los preceptos impugnados 
contengan «previsiones muy similares –e incluso lite-
ralmente idénticas– a las de los artículos[...] que fueron 
declarados inconstitucionales». No siempre que una nor-
ma presente una redacción idéntica o similar a otra se 
puede concluir, sin más, que contenga previsiones muy 
similares –e incluso literalmente idénticas– a ella, pues 
el significado de las normas depende completamente de 
la realidad social en que se integran. Así cuando la STC 
31/2010, citada expresamente en esta fase cautelar y pre-
judicial como argumento para tomar la decisión de la 
que discrepo, declara inconstitucional el inciso «y prefe-
rente» del art. 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 
deja incólume que «la lengua propia de Cataluña es el ca-
talán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal[...] 
de las Administraciones públicas y de los medios de co-
municación públicos de Cataluña, y es también la lengua 
normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje 
en la enseñanza». Es decir la referida Sentencia ciñó su 
inconstitucionalidad al inciso «y preferente» por cuanto 
postergaba a la otra lengua oficial –el castellano– a un 
plano secundario, que nuestra Constitución no permite, 
como tampoco lo permite a contrario sensu.

Es evidente que por mucho que los preceptos impugna-
dos configuren supuestos en que el aranés goce de prefe-
rencia, en ningún caso de exclusividad, ello no confiere 
a esta lengua, dado su uso tan extraordinariamente mi-
noritario, primacía alguna sobre castellano y catalán. La 
preferencia establecida en esos preceptos, dada la reali-
dad social en que se integra, constituye una medida de 
fomento de una lengua que no merma en lo más mínimo 
el carácter cooficial de catalán y castellano.

4. Hechas las anteriores puntualizaciones a las razones 
que apoyan la decisión de la mayoría, procede ahora 
insistir en que, siguiendo el criterio constante de este 
Tribunal, el mantenimiento o levantamiento de la sus-
pensión debe ser fruto de la ponderación de los intereses 
públicos y privados afectados, así como de los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión.

El interés público que persiguen los preceptos impugna-
dos es fomentar el uso de una lengua muy minoritaria; 
en otras palabras, evitar su desaparición. Mantener la 
suspensión supone un riesgo para esa lengua y no solo 
implica un simple retraso en la entrada en vigor de la ley 
sino que frustra por completo la consecución del interés 
público buscado. Ni que decir tiene que el mantenimien-
to de la suspensión va a significar que los ciudadanos 
que empleen el aranés, a pesar de su condición de coofi-
cialidad, verán muy limitada, y paulatinamente más, la 
posibilidad efectiva de su uso, lo que va en detrimento 
de un interés privado de primera magnitud, dado que la 
lengua encauza a través de las palabras la expresión de 
la persona, fundamento de cualquier ordenamiento jurí-
dico democrático.

Es sumamente importante recordar que los apuntados 
intereses públicos y privados, en cuyo detrimento reper-
cutirá intensamente el mantenimiento de la suspensión 
de los preceptos impugnados, están recogidos en textos 
jurídicos que vinculan de un modo principal a los pode-
res públicos y a los que no puede ser ajeno este Tribunal. 
Así, el mismo preámbulo de la Constitución proclama 
la voluntad del constituyente de «[p]roteger a todos los 
españoles y pueblos de España en el ejercicio de los de-
rechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e 
instituciones». Más específicamente, estos objetivos fue-
ron consagrados, por lo que aquí respecta, en la Carta 
Europea de las Lenguas Minoritarias, hecha en Estras-
burgo el 5 de noviembre de 1992 y ratificada por España 
mediante instrumento de ratificación de 2 de febrero de 
2001.

5. El Auto del que discrepo al soportar su decisión en 
la apariencia de buen derecho, por la similitud y coinci-
dencia con normas declaradas inconstitucionales, en una 
lectura parcial del ATC 78/1987, de 22 de enero, y en 
unos eventuales prejuicios de los castellano o catalano 
parlantes, olvida el verdadero interés general y público 
derivado de una ley protectora de un derecho tan funda-
mental como es el del uso de las lenguas minoritarias. 
Y asimismo incurre en un error al valorar los perjuicios 
que la inmediata aplicación de la ley pueden conllevar 
a los catalano o castellano parlantes, dado que el carác-
ter preferente que atribuyen tales normas al aranés no 
significa ningún supuesto de exclusividad de uso, lo que 
unido a la utilización absolutamente minoritaria de esta 
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lengua permite descartar que las otras lenguas cooficia-
les puedan, mientras se resuelve el presente recurso, su-
frir detrimento alguno resultante de la aplicación de la 
ley controvertida.

Es por ello que entiendo debió acordarse el levantamien-
to de la suspensión.

Madrid, a catorce de diciembre de dos mil once.

4.87.15. QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 5673/2011, 
plantejada per la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya respecte a 
l’article 26.a de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, 
de mesures de conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral del personal al servei 
de les administracions públiques de Catalu-
nya
Tram. 382-00004/09
Reg. 43339 / Provisió del president 
del TC del 31.01.2012

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.02.2012.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.02.2012.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Designació dels diputats interventors per al 
període pressupostari del 2012
Tram. 231-00002/09

Proposta al Ple

Al Ple del Parlament

La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el dia 15 de fe-
brer de 2012, d’acord amb l’article 29.5 del Reglament, 
acorda proposar al Ple la designació de Joan Morell i Co-
mas, del G. P. de Convergència i Unió, de Joan Ferran 
i Serafini, del G. P. Socialista, i de Rafael Luna Vivas, 

del G. P. del Partit Popular de Catalunya, com a diputats 
interventors per al període pressupostari del 2012.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2012

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

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs específic de mèrits i capacitats per 
a proveir temporalment un lloc de treball 
d’uixer o uixera de la Direcció d’Estudis Par-
lamentaris
Tram. 500-00004/09

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.02.2012

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de fe-
brer de 2012, convoca un concurs específic de mèrits i 
capacitats per a proveir temporalment un lloc de treball 
d’uixer o uixera de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

Atès que s’ha de proveir d’una manera temporal l’esmen-
tat lloc de treball de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, 
i vista la proposta del cap del centre gestor per a la pro-
visió.

D’acord amb el que disposen els articles 57, 58, 59, 60, 
62 i 1.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya i l’article 20.1 de l’Acord sobre 
les condicions de treball del personal del Parlament.

Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatus 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-
nya amb relació a l’òrgan de representació del personal 
del Parlament.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del rè-
gim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la 
Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de febrer 
de 2012, ha acordat:

1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats 
per a proveir temporalment un lloc de treball d’uixer o 
uixera de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, grup C2, 
nivell 4, d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatò-
ria, que consten en l’annex.

3. Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, les persones interessades poden interposar potesta-
tivament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 
de gener, un recurs de reposició davant de la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
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Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la publicació en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Es-
tat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que creguin adequat per a la defen-
sa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Imma Folchi i Bonafonte

Secretària General

Annex

Bases

1. Lloc de treball

Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats 
per a proveir temporalment un lloc de treball d’uixer o 
uixera de la Direcció d’Estudis Parlamentaris, grup C2, 
nivell 4, amb horari especial de tres torns rotatius set-
manals, de 8 a 15 hores, de 9 a 17.30 hores i de 9 a 18.30 
hores. El perllongament de jornada els dies de Ple fins a 
les 20 hores s’ha de cobrir de manera rotativa entre els 
uixers o uixeres de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

2. Contingut funcional i tasques

2.1. Funcions

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen a prestar suport al personal de la Direcció d’Es-
tudis Parlamentaris, d’acord amb les instruccions de la 
persona responsable de la secretaria; fer tasques de re-
prografia i enquadernació, acomplir les tasques de gestió 
administrativa relacionades amb el cobrament de taxes 
i preus públics i d’atenció als usuaris que se li encarre-
guin; atendre les trucades; distribuir la correspondència; 
supervisar les instal·lacions i el maquinari; encarregar-se 
de les tasques de missatgeria, i totes les activitats que se 
li encarreguin d’acord amb la seva adscripció funcional.

2.2. Tasques bàsiques

Les tasques bàsiques del lloc de treball són, entre altres: 
atenció telefònica de la Direcció d’Estudis Parlamenta-
ris; distribució de correu; enviaments postals i elabo-
ració d’etiquetes, gestió i control del material d’oficina; 
cobrament de taxes i preus públics de la Direcció, suport 
al servei d’atenció als usuaris externs; recepció de mer-
caderies i albarans; recepció de llibres a examen i regis-
tre mitjançant el programari específic; control i revisió 
de l’equipament (maquinari, recanvis, etc.); revisió dels 
espais, gestió de les incidències; reprografia i digitalitza-
ció amb tractament dels documents digitalitzats; tasques 
de missatgeria interna; registre informàtic i arxivament 
de la premsa diària; teixells, microformes; visualitzaci-
ons i còpies de microfilms; trasllats externs i recollida de 
documentació; i control dels termohigrògrafs amb extra-
cció informàtica de dades.

3. Requisits de participació

3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal 
funcionari de carrera uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya que compleixi els requisits i les condicions 
que estableixen aquesta convocatòria i la normativa vi-
gent, i d’acord amb els punts següents:

3.1.1. El personal funcionari esmentat pot trobar-se, res-
pecte al Parlament de Catalunya, en qualsevol de les si-
tuacions administratives que estableix la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden prendre-hi part els funciona-
ris que estiguin en suspensió d’ocupació, els traslladats 
de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de coman-
dament com a conseqüència d’expedient disciplinari 
mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. Tampoc no poden prendre-hi part els funcionaris 
en situació diferent de servei actiu que no hagin passat 
el temps mínim exigit per a reingressar al servei actiu.

3.2. Per a poder prendre part en aquesta convocatòria cal 
tenir el certificat de coneixements orals i escrits de llen-
gua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, o 
equivalents, del nivell B.

En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acre-
ditatiu corresponent, aquests coneixements s’avaluaran 
mitjançant una prova relacionada amb el lloc de treball 
que cal proveir.

No obstant això, resten exempts de fer la prova de conei-
xements de llengua catalana els aspirants que hagin par-
ticipat i obtingut destinació en convocatòries anteriors 
de concurs específic de mèrits i capacitats, de lliure de-
signació o de selecció de personal al Parlament de Cata-
lunya en què hi hagués establerta una prova de català del 
mateix nivell o superior a l’exigit en aquesta convocatò-
ria. En aquests supòsits, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de 
participació l’acreditació documental corresponent.

3.3. Els requisits de participació s’han de complir en 
la data en què finalitzi el termini de presentació de sol-
licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

4. Sol·licituds

4.1. Tothom qui compleixi els requisits i les condicions 
que estableixen aquestes bases i vulgui participar en 
aquest concurs ha de presentar, fins el dia 27 de febrer de 
2012, al Registre de la Secretaria General del Parlament, 
la documentació següent:

a) La sol·licitud adreçada a la Direcció de Govern Inte-
rior, que s’ha de formalitzar en un model normalitzat 
que està a disposició dels interessats al Departament de 
Recursos Humans. Igualment, es pot obtenir el model 
normalitzat a l’adreça següent de la intranet: http://www.
parlament.cat/intranet/serveis/comunicacions-oficials.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball que 
cal proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els 
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 9.
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d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 5.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com estableix la base 5.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell B de català de la Secretaria de Política Lingüística 
o un altre d’equivalent.

4.2. La manca de presentació del currículum o de la 
documentació acreditativa dels mèrits i les capacitats al-
legats implica que l’òrgan de selecció no els pugui tenir 
en compte en el moment de fer la valoració dels mèrits.

4.3. Els concursants són responsables de comprovar i 
verificar l’exactitud de llur sol·licitud i les dades que hi 
consten, especialment els documents acreditatius dels 
mèrits i les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud 
han de declarar que totes les dades consignades són cer-
tes.

4.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud 
que es vulgui fer constar s’ha de fer per mitjà de la pre-
sentació d’un escrit degudament registrat, adreçat a la 
Direcció de Govern Interior, dins el termini de presen-
tació de sol·licituds.

5. Acreditació dels mèrits

5.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el BOPC i només es tenen en 
compte els mèrits al·legats i justificats dins aquest ter-
mini.

5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjan-
çant els certificats corresponents. Es pot substituir la cer-
tificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja consten 
en l’expedient personal del funcionari o funcionària per 
un informe de la Direcció de Govern Interior emès als 
efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre mitjà ad-
mès en dret.

5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han 
d’ésser expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de mèrits 
referits a llocs de treball de l’Administració del Parla-
ment de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supò-
sit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en insti-
tucions públiques altres que el Parlament de Catalunya o 
en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

6. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

a) El director d’Estudis Parlamentaris, com a membre 
titular, i la coordinadora executiva de la Direcció d’Estu-
dis Parlamentaris, com a membre suplent.

b) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna 
proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc de 
treball a proveir.

7. Procediment

7.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol-
licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar la 
proposta de persones aspirants admeses o excloses, amb 
la indicació de si resten o no exemptes de fer la prova 
de llengua catalana, i també dels motius d’exclusió, si 
escau, la qual serà exposada d’acord amb el que estableix 
la base 7.5.

7.2. La comissió tècnica d’avaluació, en un termini de 
cinc dies a comptar de la publicació de la llista de les 
persones admeses i les excloses, ha de fer públics el dia, 
l’hora i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixe-
ment suficient de la llengua catalana, per als candidats 
que no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de 
dos dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 7.5 i 7.6.

7.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base 
9.2 en el mateix moment, si s’escau, de la publicació de 
les qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi ha 
de convocar els aspirants que l’hagin superada, amb una 
antelació mínima de dos dies.

7.4. En el termini d’un mes a comptar de la publicació 
de la llista de les persones admeses i les excloses, la co-
missió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació or-
denada dels candidats admesos a la convocatòria amb 
les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al 
tauler d’anuncis del Parlament.

7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades 
d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament, sens perjudici que es publiquin 
també en el diari oficial que estableixen aquestes bases.

7.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modificat 
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler 
d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es con-
sidera feta la notificació pertinent als interessats i s’inici-
en els terminis als efectes dels possibles recursos.

8. Règim d’impugnacions

Contra els actes definitius o de tràmit de la comissió 
tècnica d’avaluació, si aquests darrers decideixen di-
rectament o indirectament en el fons de l’assumpte, de-
terminen la impossibilitat de continuar el procediment, 
produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets 
i interessos legítims, les persones interessades poden 
interposar recurs d’alçada davant l’òrgan convocant, en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de l’exposi-
ció pública, d’acord amb els articles 107, 114 i 115 de la 
Llei de l’Estat 30/1992, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999.
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9. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents 
a què es refereix la base 4.1.b, c, d i e. Els mèrits i les 
capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació en dues fases no eli-
minatòries. Per a superar el concurs s’ha d’obtenir una 
puntuació mínima total de 45 punts en el conjunt de les 
dues fases, segons els criteris i els barems següents:

9.1. Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’ex-
periència adquirida, especialment en l’exercici de funci-
ons iguals, similars o relacionades amb les pròpies del 
lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud 
entre el contingut tècnic i l’especialització de les tasques 
acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball con-
vocat; la proximitat funcional o sectorial de les àrees en 
què els concursants prestin o hagin prestat serveis res-
pecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat de 
nivell entre el lloc de treball d’origen i el de destinació, 
es poden atorgar fins a 45 punts. Amb els mateixos cri-
teris i dins de la puntuació assenyalada, la comissió tèc-
nica d’avaluació pot establir un límit de puntuació per a 
cada tipus específic de funcions exercides.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració 
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les ca-
tegories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de 
0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis efecti-
vament prestats en el Parlament de Catalunya puntuen el 
doble que els prestats en altres administracions. Es com-
puten els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara 
de la Llei de l’Estat 70/1978, del 26 de desembre, de re-
coneixement de serveis previs en l’Administració públi-
ca, i les disposicions concordants, tenint en compte que 
el temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball 
convocat, especialment pels coneixements d’ofimàtica 
aplicables: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap cas 
no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferi-
or que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell 
superior que s’al·leguen com a requisit o com a mèrit.

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

9.2. Segona fase. Entrevista

9.2.1. En l’entrevista es comproven i es valoren la compe-
tència i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per 
la convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat 

i, en conseqüència, per a determinar l’adequació de la 
persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris 
respecte als continguts funcionals del lloc de treball que 
és objecte d’aquest concurs i llurs propostes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

9.2.2. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en què 
ho consideri convenient, per a aclarir punts dubtosos o 
qualsevol altre aspecte de la documentació que hagin 
aportat.

10. Resolució del concurs

10.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió 
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 9. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció provisional del funcionari o fun-
cionària al lloc de treball convocat, amb les funcions 
descrites.

10.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha 
de dirimir d’acord amb l’aplicació successiva dels crite-
ris següents:

a) A favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més 
alta en la valoració dels mèrits establerts per la base 9.1.

b) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta tenint en compte l’ordre dels 
apartats de valoració dels mèrits i les capacitats establert 
per la base 9.

10.3. El concurs pot ésser declarat desert.

10.4. Abans de la presa de possessió, la persona interes-
sada ha d’acreditar que té reconeguda la compatibilitat 
respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment 
que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibili-
tats que estableix la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compa-
tible dins un període de deu dies a comptar del comença-
ment del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar 
l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén 
prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compati-
bilitat.

11. Termini d’incorporació i de presa de possessió

11.1. El termini per a la presa de possessió en la nova 
destinació és de dos dies hàbils.

11.2. Aquest termini es computa a partir de l’endemà del 
cessament, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils 
següents al de la publicació de la resolució de la con-
vocatòria al BOPC. Si la resolució comporta el reingrés 
al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de 
comptar a partir de la data de publicació de la resolució 
de la convocatòria en el BOPC.

11.3. Els terminis de cessament i de presa de possessió 
poden ésser prorrogats en els casos que estableix la nor-
mativa vigent.
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Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.02.2012

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 
de febrer de 2012, vist l’informe del director de Govern 
Interior i d’acord amb el que disposa la base sisena del 
concurs, ha designat per a formar part de la comissió 
tècnica d’avaluació el director d’Estudis Parlamentaris, 
Antoni Bayona i Rocamora, el director de Govern Interi-
or, Xavier Muro i Bas i Joaquim Campano i Balletbò, en 
representació del personal.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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	Proposta de resolució sobre el desenvolupament dels plans urbanístics de la conca d’Òdena
	Tram. 250-00803/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
	Tram. 250-00804/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la potenciació i el millorament de la línia ferroviària entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, el manteniment de l’estació central de Figueres i el soterrament de les vies en aquesta ciutat, i la recuperació dels desc
	Tram. 250-00872/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’aportació per part de l’Institut Català de Finances dels recursos econòmics necessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aldea recuperin els estalvis
	Tram. 250-00873/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la subscripció de participacions preferents i altres productes financers de risc i sobre les accions i mesures dirigides a les entitats financeres que en comercialitzen
	Tram. 250-00874/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment del Programa de desenvolupament rural 2007-2013 i de les directives de benestar animal
	Tram. 250-00875/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
	Tram. 250-00876/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’una base de dades per a avaluar l’avenç del cinema en català
	Tram. 250-00877/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’accés al castell de Boixadors, a l’aeròdrom i a algunes masies de Sant Pere Sallavinera
	Tram. 250-00878/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la restauració i la posada en funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals de Terrafortuna i de la Goba, a Vidreres
	Tram. 250-00879/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les estacions depuradores d’aigües residuals de Massanes
	Tram. 250-00880/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la recuperació de la qualitat dels serveis sanitaris a la Selva marítima
	Tram. 250-00881/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la violència masclista
	Tram. 250-00882/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
	Tram. 250-00883/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’acabament de les obres de perllongament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
	Tram. 250-00884/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP Guineueta, de Barcelona
	Tram. 250-00885/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies d’ADSL desdoblades de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i dels centres als quals se’ls ha retirat
	Tram. 250-00887/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la conversió de la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i l’agilitació dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici i sobre la renovació urgent de la instal·lació informàtica dels actuals mòduls p
	Tram. 250-00889/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Doctor Josep Trueta 
de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
	Tram. 250-00890/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la recuperació i el manteniment dels serveis de ginecologia, traumatologia i cirurgia de guàrdia, pediatria d’urgència i ambulàncies de l’Hospital Comarcal de Blanes i sobre la recuperació del servei nocturn dels centres d’aten
	Tram. 250-00891/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el projecte de restauració de la zona de la bòbila de la Vinya del Tot, a Sant Mateu de Bages, i sobre els controls arran de la investigació del Seprona dels abocaments il·legals al dipòsit de runa de Callús
	Tram. 250-00892/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la revocació de l’eliminació de les urgències farmacèutiques d’Olesa de Montserrat
	Tram. 250-00893/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’abús comès per les entitats financeres en la comercialització de participacions preferents i sobre la restitució del capital invertit als consumidors que ho hagin sol·licitat
	Tram. 250-00894/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat de l’atenció residencial i diürna per a persones amb discapacitat i del compliment de la Llei 12/2007, de serveis socials
	Tram. 250-00895/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la no-utilització en les campanyes de la Generalitat d’elements estereotipats que reprodueixen rols de gènere que fomenten la desigualtat
	Tram. 250-00896/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’oposició al transvasament d’aigua des de l’Ebre
	Tram. 250-00897/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la declaració de sòl contaminat de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00898/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la restauració de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja, de Montagut i Oix
	Tram. 250-00899/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’assignació d’una partida pressupostària per a la construcció de l’Escola de Can Montllor, l’Institut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a Terrassa
	Tram. 250-00900/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el foment del diàleg amb la comunitat educativa d’Esparreguera i la reconsideració de la decisió de suspendre la construcció de l’institut escola Esparreguera II
	Tram. 250-00901/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la publicació de la documentació relacionada amb el cop d’estat del 1981 en poder de la Generalitat, el Govern de l’Estat i la Casa del Rei
	Tram. 250-00902/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la commemoració del naixement i la mort de Joan Fuster i la difusió de la seva obra
	Tram. 250-00903/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de totes les dependències de la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona
	Tram. 250-00904/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de l’activitat ordinària, l’estabilitat de la plantilla i el finançament i la gestió del Gran Teatre del Liceu
	Tram. 250-00905/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’eliminació de les restriccions aplicades en el títol d’abonament mensual per als trens regionals
	Tram. 250-00906/09
	Presentació


	Proposta de resolució de desacord amb els homenatges institucionals del Govern de l’Estat i del Congrés dels Diputats a Manuel Fraga Iribarne
	Tram. 250-00907/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’un ascensor i d’enllumenat en una passarel·la de l’estació de Renfe de la Granada
	Tram. 250-00908/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el permís de pas per als ciclistes pels trams de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll que no tinguin cap via paral·lela
	Tram. 250-00909/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la preservació dels aqüífers del delta de la Tordera
	Tram. 250-00911/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Abril, de la Canonja
	Tram. 250-00912/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
	Tram. 250-00913/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers de la Generalitat el 2012 i el 2013
	Tram. 250-00914/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00009/09
	Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups parlamentaris
	Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violènci
	Tram. 270-00011/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i el finançament de les llars d’infants
	Tram. 302-00097/09
	Esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació financera dels ens locals
	Tram. 302-00098/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior
	Tram. 302-00099/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
	Tram. 302-00100/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sistema de tarifació i de finançament del transport públic
	Tram. 302-00101/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les finances municipals
	Tram. 302-00102/09
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de diputats
	Tram. 234-00027/09, 234-00028/09, 234-00029/09 i 234-00030/09
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats



	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/09
	Substitució d’un membre especialista
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 250)





	4.45.13.	Comissions específiques d’estudi
	Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària
	Tram. 406-00002/09
	Designació de la presidència
	Adscripció d’un diputat del Grup Mixt




	4.45.30.	Distribució de representants en els òrgans
	Composició de la Comissió de la Infància
	Tram. 408-00009/09
	Acord



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 190/IX, 
sobre la potenciació de l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 290-00180/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 226/IX, 
sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
	Tram. 290-00215/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 229/IX, 
sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administratives
	Tram. 290-00218/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes



	Control del compliment de la Resolució 232/IX, 
sobre la seguretat a la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa i sobre el desenvolupament del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-2015
	Tram. 290-00221/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 233/IX, 
sobre la implantació del sistema tramviari del Camp de Tarragona
	Tram. 290-00222/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 236/IX, 
sobre la prolongació del desdoblament en dos trams de la carretera N-340, entre Tarragona i Vilafranca del Penedès, i sobre la senyalització al voltant del punt quilomètric 1172
	Tram. 290-00225/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 237/IX, 
sobre l’adopció de mesures de seguretat al pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix Camp) i sobre l’acceleració de l’obra de desdoblament del corredor ferroviari del Mediterrani
	Tram. 290-00226/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 238/IX, 
sobre un estudi de viabilitat d’un tren tramvia entre Olot i Girona i entre Olot i Figueres-Roses
	Tram. 290-00227/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 239/IX, 
sobre la represa de les obres de construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 i la N-260
	Tram. 290-00228/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 240/IX, 
sobre el retorn progressiu del cabal d’aigua del Ter a les comarques gironines
	Tram. 290-00229/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 241/IX, sobre el compliment de les resolucions del Departament de Territori i Sostenibilitat relatives al corredor biològic de l’anella verda de Tarragona
	Tram. 290-00230/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 242/IX, sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
	Tram. 290-00231/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 243/IX, 
sobre la construcció dels eixos viaris entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort, i entre Perafort, el Catllar, la Riera de Gaià i Torredembarra, i sobre el millorament de la comunicació de l’estació d
	Tram. 290-00232/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 244/IX, 
sobre els serveis ferroviaris de mitjana distància i el millorament de possibles connexions transfrontereres
	Tram. 290-00233/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 246/IX, 
sobre el millorament de la línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, al Rosselló
	Tram. 290-00235/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 251/IX, 
sobre l’establiment del règim general d’horaris per als establiments i espectacles públics
	Tram. 290-00240/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 264/IX, 
sobre la generalització del sistema de finançament de la prestació dels serveis sanitaris amb base territorial i capitativa
	Tram. 290-00253/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 324/IX, 
sobre la reclamació al Govern de l’Estat del calendari per a la licitació de les obres d’integració de la línia 2 de rodalia, a l’Hospitalet de Llobregat, i sobre la signatura dels convenis per a finançar el
	Tram. 290-00313/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el seu posicionament amb relació a la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 354-00132/09
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’anunci del Govern de l’Estat de suspendre el concurs de licitació de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 354-00133/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les aportacions econòmiques, la participació i la gestió de l’aerolínia Spanair
	Tram. 354-00136/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les aportacions econòmiques, la participació i la gestió de Spanair
	Tram. 354-00137/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la fallida de Spanair
	Tram. 354-00138/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la fallida de Spanair
	Tram. 354-00139/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la política aeroportuària i el futur de l’aeroport de Barcelona. el Prat després del cessament de l’activitat de Spanair
	Tram. 354-00140/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la política en matèria d’educació infantil de primer cicle
	Tram. 354-00144/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la situació del Gran Teatre del Liceu
	Tram. 354-00146/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00984/09
	Acord sobre la sol·licitud
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00985/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00986/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00987/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la fundació Santa Pau amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00988/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del subdirector general de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00989/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la 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. 352-00990/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la 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. 352-00991/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la 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. 352-00992/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Obra Social «la Caixa» amb relació a la 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. 352-00993/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la fundació Santa Pau amb relació a la 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. 352-00994/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del subdirector general de Promoció d’Indústries Culturals i de Fundacions i Mecenatge del Ministeri de Cultura amb relació a la Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil 
	Tram. 352-00995/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00996/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc-Roger Lloveras, professor de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00997/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carmen Parra, directora de la Càtedra d’Economia Solidària de la Universitat Abat Oliba, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00998/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, director de la fundació Institut Guttmann, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-00999/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01000/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del patronat de la fundació Intermón Oxfam amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01001/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Josep López Burniol, notari, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01002/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Alba Molas, gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01003/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Elena Lauroba, professora de l’Àrea de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01004/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01005/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01006/09
	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 de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones j
	Tram. 352-01007/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01008/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01009/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01010/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01011/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01012/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01013/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiqu
	Tram. 352-01014/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Ferrer i Guàrdia amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01015/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01016/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació ECOM amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01017/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01018/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01019/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01020/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01021/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01022/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01023/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01024/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01025/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01026/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01027/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01028/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01029/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació ECOM amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01030/09
	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 de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones j
	Tram. 352-01031/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01032/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01033/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01034/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiqu
	Tram. 352-01035/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01036/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01037/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
	Tram. 352-01038/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01039/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Justícia i Pau amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01040/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01041/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Ollé, degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jur
	Tram. 352-01042/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Sansalvadó, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jur
	Tram. 352-01043/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara, advocat de l’Estat, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01044/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiqu
	Tram. 352-01045/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a le
	Tram. 352-01046/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01047/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01048/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01049/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01050/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maria Elena Lauroba Lacasa, exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídique
	Tram. 352-01051/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional de la gestió de fundacions, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01052/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Roger Lloveras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 352-01053/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01054/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01055/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01056/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de l’exdirectora general de Dret i d’Entitats Jurídiques amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01057/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Gusi, professional de la gestió de fundacions, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01058/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Roger Lloveras, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01059/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enrique Alcántara García-Irazoqui, advocat, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01060/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Alberto Marín Sánchez, notari, amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01061/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01062/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01063/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Coordinadora Catalana de Fundacions amb relació a la Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d’utilitat pública
	Tram. 352-01064/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Yolanda Aixelà Cabré davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de Guinea Equatorial
	Tram. 356-00327/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Remei Sipi, presidenta d’E’Waiso Ipola, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de Guinea Equatorial
	Tram. 356-00328/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi de les activitats d’aquesta entitat i de la situació de vulneració dels drets humans i de restricció de 
	Tram. 356-00330/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la denúncia d’un ciutadà contra agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona - 
el Prat per una presumpta agressió pe
	Tram. 356-00331/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui els diversos incidents en què alguns ciutadans no han pogut exercir el dret d’ús de la llengua catalana en relacionar-s
	Tram. 356-00339/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui els fets esdevinguts arran de l’atac d’un guàrdia civil a un ciutadà per haver-s’hi adreçat en català a l’aeroport de Bar
	Tram. 356-00340/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del comitè d’empresa de Spanair davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el cessament de l’activitat de la companyia i sobre la situació dels treballadors
	Tram. 356-00344/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 356-00345/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué, president del Cercle d’Economia, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 356-00346/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 356-00347/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença Sebastià Salvador, president del Reial Automòbil Club de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 356-00348/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d’empresa del Gran Teatre del Liceu davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliquin la situació actual de la institució
	Tram. 356-00353/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Francesc Marco Conchillo, director general del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la situació de la institució i els motius de les mesures adoptades
	Tram. 356-00355/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Moritz Küng, exdirector del Centre d’Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui la seva experiència al capdavant del Centre d’Art Contemporani del Canòdrom
	Tram. 356-00359/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’agrupació de bombers de Comissions Obreres de Catalunya perquè exposi la seva situació arran de les retallades del Departament d’Interior i les conseqüències en la prestació dels serveis i en la campan
	Tram. 356-00360/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la secció de bombers de la Unió General de Treballadors perquè exposi la seva situació arran de les retallades del Departament d’Interior i les conseqüències en la prestació dels serveis i en la campanya
	Tram. 356-00361/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la secció de bombers de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya perquè exposi la seva situació arran de les retallades del Departament d’Interior i les con
	Tram. 356-00362/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00363/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00364/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Agrària de Joves Agricultors. Associació d’Empresaris Agraris de Lleida davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la pol
	Tram. 356-00365/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Unió de Ramaders i Agricultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00366/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Foment del Treball Nacional davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00367/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut Agrícola Sant Isidre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00368/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00369/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00370/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00371/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Agricultors Viveristes de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00372/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Viveristes d’Horticultura davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00373/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Viveristes (Plavise) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00374/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Gremi de Jardiners de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00375/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Mercat de la Flor i de la Planta Ornamental de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00376/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Espanyol de Fruita Seca davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00377/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Fruita de Catalunya (Afrucat) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00378/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Arrossaires del Delta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00379/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Cambra Arrossera d’Amposta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00380/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Defensa Vegetal Arròs de Pals davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00381/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Gremi d’Herbolaris, Apicultors i Productors d’Aliments Dietètics i Biològics de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de 
	Tram. 356-00382/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Espanyola de Preparats Alimentaris Especials i Dietètica davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària c
	Tram. 356-00383/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00384/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00385/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Interprofessional de Farratges Espanyols davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00386/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Multiplicadors de Cereals davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00387/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Comerciants Majoristes d’Ous de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00388/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Avícola Catalana davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00389/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació d’Empresaris d’Escorxadors i Comerç d’Aviram, Conills, Ous i Caça de Catalunya (Assocat) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la 
	Tram. 356-00390/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació de Frisona de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00391/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Cunicultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00392/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00393/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Espanyola de Productors de Vacum de Carn (Asoprovac Catalunya) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agr
	Tram. 356-00394/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00395/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Productors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00396/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Indústries Càrnies davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00397/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Associacions de Criadors del Cavall Pirinenc Català (Fecapi) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agr
	Tram. 356-00398/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carns i Sales d’Especejament davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política 
	Tram. 356-00399/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut del Cava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00400/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Vinícola Catalana davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00401/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador del Cava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00402/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Vinícola del Penedès davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00403/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Enòlegs davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00404/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Acadèmia de Tastavins del Penedès - Sant Humbert davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00405/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Viticultors del Penedès davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00406/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Pimecava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00407/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Sommeliers davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00408/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00409/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00410/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Montsant davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00411/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador del Cava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00412/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00413/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Priorat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00414/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00415/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Tarragona davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00416/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Terra Alta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00417/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà. Costa Brava davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comu
	Tram. 356-00418/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Alella davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00419/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00420/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Lletera Interprofessional de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00421/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Gremi d’Indústries Làcties davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00422/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Almasserers i Envasadors d’Oli davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00423/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Olis Comestibles davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00424/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Organització de Productors Oliaires de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00425/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària c
	Tram. 356-00426/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Siurana davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00427/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli de Terra Alta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agràr
	Tram. 356-00428/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oli de l’Empordà davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agràri
	Tram. 356-00429/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Baix Ebre. Montsià davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrà
	Tram. 356-00430/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació d’Apicultors de Barcelona davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00431/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Apicultors Gironins Associats davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00432/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants d’Apicultors Lleidatans Associats davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00433/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Apicultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00434/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la ref
	Tram. 356-00435/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatges Artesans davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària com
	Tram. 356-00436/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Xarxa de Custòdia del Territori davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00437/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00438/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00439/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut Català del Suro davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00440/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut Català de la Fusta davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00441/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Institut Català d’Estudis Agrícoles davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00442/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00443/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00444/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política
	Tram. 356-00445/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consell de Col·legis Oficials de Veterinaris de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00446/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Mercabarna davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00447/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Som lo que Sembrem davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00448/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Dolça Revolució davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informin sobre la reforma de la política agrària comuna
	Tram. 356-00449/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb els consellers d’Economia i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat sobre els darrers esdeveniments amb relació a la companyia Spanair
	Tram. 355-00081/09
	Substanciació
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