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1.	 TRAMITACIONS	CLOSES	AMB	TEXT	APRO-
VAT	O	CLOSES	EN	LA	FORMULACIÓ

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos 
d’assistència
Tram. 200-00057/08
Aprovació p. 9

1.10.	 Resolucions

Resolució 557/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’estudi de la creació d’un centre pilot 
d’atenció integral i interdisciplinària per a persones 
amb discapacitat a partir de sis anys que doni servei 
a Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Ripo-
llet, al Vallès Occidental
Tram. 250-02244/08
Adopció p. 20

Resolució 564/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el termini i els criteris d’inscripció a les 
llars d’infants públiques
Tram. 125-00123/08
Adopció p. 21

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 del llibre segon del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a la persona i la família
Tram. 200-00054/08
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes 
a l’articulat p. 21

Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 200-00063/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 23
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 34
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials rebutjades p. 36
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials retirades p. 43
Tramitació pel procediment d’urgència p. 44

Projecte de llei dels drets i les oportunitats 
de la infància i l’adolescència
Tram. 200-00064/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 44
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 45
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials rebutjades p. 46

Projecte de llei de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 200-00065/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 47

Projecte de llei de creació del municipi de 
la Canonja
Tram. 200-00067/08
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 47

Projecte de llei de l’Autoritat de Protecció 
de Dades de Catalunya
Tram. 200-00070/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 47

Projecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’infor-
mació concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica
Tram. 200-00073/08
Text presentat p. 47
Tramitació pel procediment d’urgència p. 50

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies
Tram. 202-00077/08
Presentació p. 51

Proposició de llei d’addició de l’apartat 5 
de l’article 26 de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del 
Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 202-00078/08
Presentació p. 52

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la destinació 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Gelida (Alt 
Penedès) a espai d’usos i serveis ciutadans
Tram. 250-02205/08
Esmenes presentades p. 53
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Proposta de resolució sobre la destinació 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Torrelles 
de Foix (Alt Penedès) a espai d’usos i serveis ciu-
tadans
Tram. 250-02206/08
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre la destinació de 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès) a seu de la policia local
Tram. 250-02207/08
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre els serveis 
del centre d’atenció primària projectat al barri de la 
Granja de Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-02288/08
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre l’estació de-
puradora d’aigües residuals de Serinyà (Pla de 
l’Estany)
Tram. 250-02310/08
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del CAP Fontetes, de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-02331/08
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres d’ampliació de la depuradora d’aigües 
residuals de Sant Pau de Riu-sec i el garantiment de 
la salubritat de les aigües del riu Sec a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-02347/08
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre els serveis 
als usuaris del CAP Fontetes i sobre l’increment de 
facultatius i el millorament dels accessos al CAP 
La Farigola, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-02350/08
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre els plans d’es-
tímul per a l’adquisició de vehicles
Tram. 250-02356/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
registre públic amb seu al Parlament dels estudis i 
els dictàmens encarregats pel Govern
Tram. 250-02357/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el règim d’in-
compatibilitats en l’elaboració d’informes per al Go-
vern i les imputacions pressupostàries dels estudis 
i els treballs tècnics
Tram. 250-02358/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió assessora dels estudis i els dictà-
mens encarregats pel Govern
Tram. 250-02359/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la freqüència de pas de la línia d’autobús entre 
Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-02360/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre el trasllat de 
la caserna de bombers de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 250-02361/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la rehabilita-
ció urgent del túnel del Castell de Guardiola a la 
carretera C-16
Tram. 250-02363/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la rehabilita-
ció urgent del túnel de Guardiola de Berguedà a la 
carretera C-16
Tram. 250-02364/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’inici urgent de 
les obres d’arranjament de la coberta de l’IES Abat 
Oliba, de Ripoll
Tram. 250-02366/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una pista esportiva al CEIP Sagrat Cor de Solivella 
(Conca de Barberà)
Tram. 250-02367/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la compensa-
ció als ajuntaments per les bonificacions fiscals en 
l’impost sobre béns immobles de les entitats con-
cessionàries d’autopistes
Tram. 250-02368/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema per a dispensar la dosi prescrita de 
medicaments
Tram. 250-02369/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a rebre amb qualitat el senyal de tele-
visió digital terrestre al Maresme
Tram. 250-02370/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
les competències de les capitanies marítimes a la 
Generalitat
Tram. 250-02371/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
Pla 2000E
Tram. 250-02372/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del Pla 2000E
Tram. 250-02373/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’increment del 
període exempt de comptabilització a efectes de la 
prestació per desocupació
Tram. 250-02374/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització de les carreteres de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-02376/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
Tram. 250-02377/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la potenciació 
del turisme israelià al Pallars Sobirà, el Pallars Jus-
sà, l’Alta Ribagorça i l’Aran
Tram. 250-02379/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la tasca del Laboratori Interprofessional Lleter 
de Catalunya
Tram. 250-02380/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció al Parlament de les propostes del Departament 
d’Educació per a evitar que les vacances escolars 
del febrer afectin negativament les famílies
Tram. 250-02381/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’avançament 
del pagament de l’ajut de l’Estat per al lloguer d’ha-
bitatges per a joves
Tram. 250-02382/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un pla d’ajuts per a les editorials per a la digitalitza-
ció dels fons bibliogràfics i els nous títols en català
Tram. 250-02383/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «Setmana Santa» en el calendari escolar i sobre 
l’anul·lació del veto d’alguns equips directius escolars 
a la celebració d’aquestes festes
Tram. 250-02384/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre les llars d’in-
fants laborals
Tram. 250-02385/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la creació de 
llars d’infants laborals
Tram. 250-02386/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre l’ensenyament 
del català als casals catalans a l’exterior
Tram. 250-02387/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la llibertat de càtedra dels professors en l’elecció 
de la llengua dels llibres de text
Tram. 250-02388/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el servei de 
monitors i assistents per als alumnes amb disca-
pacitat
Tram. 250-02389/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la redacció i la 
signatura d’un pacte català contra la pobresa
Tram. 250-02390/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts per a les persones amb danys cerebrals
Tram. 250-02391/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per a persones amb discapacitat psíquica
Tram. 250-02392/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució d’aprovació del Man-
dat marc del sistema públic audiovisual
Tram. 250-02393/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la realització 
de les proves de recuperació de l’educació secundà-
ria obligatòria i del batxillerat al setembre
Tram. 250-02394/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre la regulació 
dels estudis oficials d’idiomes
Tram. 250-02395/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 63

Proposta de resolució sobre el requeriment 
de la disponibilitat de cinturons de seguretat per a la 
contractació d’autocars per al transport escolar
Tram. 250-02396/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’Agència Catalana de la Dependència
Tram. 250-02397/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una pla de foment de l’educació en la solidaritat 
i els valors
Tram. 250-02398/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la consideració 
de la inclusió social de les persones amb discapa-
citats en les polítiques de cooperació al desenvo-
lupament
Tram. 250-02399/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament de documentació relativa al suport 
econòmic del sistema educatiu
Tram. 250-02400/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’adequació al 
Pla d’escola inclusiva del programa de l’Estat «Es-
cola 2.0» i del Projecte 1x1
Tram. 250-02401/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 64

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’article 6.1 del Reial decret 1544/2007, relatiu a l’ac-
cés i l’ús dels mitjans de transport per persones amb 
discapacitat i l’elaboració d’un pla de supressió de 
barreres i d’utilització i adaptació dels transports 
públics col·lectius
Tram. 250-02402/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el pagament a 
la Universitat Politècnica de Catalunya de l’aportació 
econòmica compromesa en el Pla de millora del 
finançament de l’ensenyament superior
Tram. 250-02403/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’una estratègia de millorament de les àrees 
instrumentals, especialment de la de matemàtiques, 
a l’educació primària i secundària
Tram. 250-02404/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’una estratègia de lluita contra l’absentisme 
escolar
Tram. 250-02405/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del genocidi armeni
Tram. 250-02406/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 65

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels accessos per carretera a l’aeroport d’Alguaire
Tram. 250-02407/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la promoció 
de la prova de detecció del virus de la immunodefi-
ciència humana
Tram. 250-02408/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat específica dels Mossos d’Esquadra per 
a la vigilància i la persecució dels delictes contra els 
vehicles de transport de mercaderies
Tram. 250-02409/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’educació inclusiva amb relació als alumnes amb 
necessitats educatives especials associades a algun 
tipus de discapacitat
Tram. 250-02410/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment dels professors com a autoritat pública
Tram. 250-02411/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la signatura 
del Document de bones pràctiques als museus i els 
centres d’art
Tram. 250-02412/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 66

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons per a urgències socials destinat a les corpora-
cions locals
Tram. 250-02413/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels programes de gratuïtat dels llibres de text
Tram. 250-02414/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la promoció 
del consum de flors i plantes ornamentals
Tram. 250-02415/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les denominacions «vacances de Nadal» 
i «vacances de Setmana Santa» en el calendari 
escolar
Tram. 250-02416/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre la modificació 
del procediment d’adjudicació d’herències intestades 
a la Generalitat
Tram. 250-02417/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 67

Proposta de resolució sobre l’autorització 
d’una prova experimental sobre la selectivitat del 
vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura 
del tord a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02418/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la partida pressupostària del Departament d’Educa-
ció destinada al pagament compensatori pel trans-
port escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà)
Tram. 250-02419/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la reparació de-
finitiva del passeig de s’Abanell, de Blanes (Selva)
Tram. 250-02420/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre 
la formació dels treballadors acomiadats i sobre la 
tramitació i l’execució de les infraestructures pen-
dents a les Terres de l’Ebre
Tram. 250-02421/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 68

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor 
afegit inclòs en els procediments de contractació 

pública quan intervinguin licitadors exempts de tri-
butació de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 250-02422/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la modifica-
ció de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels 
establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció 
General de la Policia, per mitjans telemàtics, la in-
formació relativa a l’estada de les persones que 
s’hi allotgen
Tram. 250-02423/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial de política forestal 2005-2014
Tram. 250-02424/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la dotació 
pressupostària necessària per a atendre la preser-
vació i la millora de les finques agràries i forestals 
incloses en la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-02425/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 69

Proposta de resolució sobre la priorització 
de les actuacions del Pla de sanejament de les ai-
gües residuals urbanes
Tram. 250-02426/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i 
Calonge
Tram. 250-02427/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de 
la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant 
Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
Tram. 250-02428/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix 
Llobregat
Tram. 250-02429/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 70

Proposta de resolució sobre el millorament 
i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de cor-
reus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-02430/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres 
del Maresme
Tram. 250-02431/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre l’increment 
de vagons als trens de les línies entre Barcelona i 
el Maresme
Tram. 250-02432/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la conversió 
del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona 
en jutjat mercantil pur
Tram. 250-02433/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
període de transició comú en els processos de tras-
llat de funcionaris judicials
Tram. 250-02434/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71



Núm. 583 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de novembre de 2009

5

SUMARI

Proposta de resolució sobre el nomena-
ment dels funcionaris de reforç del Jutjat de Primera 
Instància núm. 7 de Tarragona
Tram. 250-02435/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 71

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres de l’autovia A-22, entre Lleida i Osca, 
al tram de la variant d’Almacelles
Tram. 250-02436/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la dotació 
del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos 
d’estiu
Tram. 250-02437/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre l’avaluació de 
l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la 
Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel bui-
datge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
Tram. 250-02438/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la supressió 
dels passos a nivell de la xarxa ferroviària a la de-
marcació de Tarragona
Tram. 250-02439/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 72

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’ascensors amb capacitat suficient a l’estació de 
trens de Tarragona
Tram. 250-02440/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’andana de l’estació de trens de Tarragona
Tram. 250-02441/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 
2010-2011
Tram. 250-02442/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
centre d’educació infantil i primària i d’un institut 
d’educació secundària per al curs 2010-2011 a la 
zona sud de Girona
Tram. 250-02443/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places a les escoles d’adults de Girona, 
Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot 
(Garrotxa) per al curs 2009-2010
Tram. 250-02444/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 73

Proposta de resolució sobre la presentació 
al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 250-02445/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’oli-
vera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment 
d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells 
que afecten aquest sector
Tram. 250-02446/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 74

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Premi Nacional de Gastronomia en la convocatòria 
dels Premis Nacionals de Cultura
Tram. 250-02476/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el suport a la 
Volta Ciclista a Catalunya
Tram. 250-02477/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre les obres de 
recuperació i adeqüació de l’església de Gandesa 
(Terra Alta)
Tram. 250-02478/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una guia per a la detecció de situacions de risc 
d’accidents infantils
Tram. 250-02479/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per a la prevenció, la detecció i 
el seguiment de casos de maltractament de perso-
nes grans
Tram. 250-02480/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la toponímia 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-02481/08
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció i seguiment de les drogodependèn-
cies al Berguedà
Tram. 250-02482/08
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de banda ampla al Berguedà
Tram. 250-02483/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
la televisió digital terrestre al Berguedà
Tram. 250-02484/08
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la cobertura 
de telefonia mòbil al Berguedà
Tram. 250-02485/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre les al·legacions 
de l’Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) a 
les sancions imposades per l’abocament d’aigües 
brutes
Tram. 250-02486/08
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre la bonificació 
del dos per cent dels interessos de la línia de crèdits 
per a combatre la crisi al sector ramader
Tram. 250-02487/08
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la situació 
econòmica del Parc de les Coves Prehistòriques de 
Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-02488/08
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre la revisió del 
Decret 136/2009, d’aprovació del programa d’actu-
ació aplicable a les zones vulnerables amb relació a 
la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts 
agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
Tram. 250-02489/08
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre l’augment de 
la plantilla de professors de l’escola d’adults del 
Solsonès
Tram. 250-02490/08
Presentació p. 83
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Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius dels Mossos d’Esquadra a la regió 
policial de Ponent
Tram. 250-02491/08
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre el retiment de 
comptes anual de l’evolució del Pacte nacional per 
l’habitatge i sobre la constitució d’una comissió es-
pecífica parlamentària sobre aquest Pacte
Tram. 250-02492/08
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre Torredembarra i el Vendrell
Tram. 250-02493/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre l’Ametlla de Mar i Ulldecona
Tram. 250-02494/08
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre el suport a 
l’esmena presentada als pressupostos generals de 
l’Estat del 2010 per a l’aplicació dels beneficis fiscals 
màxims per als anys 2010, 2011 i 2012 al sector pri-
vat que participi en el projecte Catalunya a la Lluna
Tram. 250-02495/08
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’article 12.g de la Llei 18/1996, de relacions amb 
les comunitats catalanes de l’exterior
Tram. 250-02496/08
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de registre i de control dels obsequis 
rebuts pels membres i els alts càrrecs del Govern
Tram. 250-02497/08
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre les propostes 
de modificació de la normativa tributària i fiscal fetes 
pels agents que operen en l’àmbit de l’habitatge
Tram. 250-02498/08
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball per a estudiar la situació dels animals 
de teràpia i impulsar-ne la regulació
Tram. 250-02499/08
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en les iniciatives que ajudin a fer avançar l’ús social 
de l’occità i sobre l’establiment de lligams polítics i 
culturals amb les entitats occitanes
Tram. 250-02500/08
Presentació p. 89

3.10.60.	 Procediments	relatius	a	la	memòria	anu-
al	i	a	altres	informes	de	la	Sindicatura	de	
Comptes

Procediments relatius a l’Informe de fiscalit-
zació 7/2009, referent a la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007; a 
l’Informe de fiscalització 8/2009, referent a l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, cor-
responent al 2007;  a l’Informe de fiscalització 9/2009, 
referent al Grup Corporació Catalana de Ràdio i Tele-
visió, corresponent al 2005 i al 2006; a l’Informe de fis-
calització 10/2009, referent a la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006, i 
a l’Informe de fiscalització 11/2009, referent a Televisió 
de Catalunya, corresponent al 2005 i al 2006
Tram. 256-00052/08, 256-00053/08, 256-00054/08, 
256-00055/08 i 256-00056/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 90

4.	 INFORMACIÓ

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
463/VIII, sobre l’inici de les obres de construcció 
del centre d’atenció primària i del centre de salut 
mental a les antigues casernes de Sant Andreu, 
de Barcelona
Tram. 290-00408/08
Sol·licitud de pròrroga p. 92
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 92

Control del compliment de la Resolució 
467/VIII, sobre l’elaboració d’un llibre d’estil sobre 
el tractament de la salut mental en els mitjans de 
comunicació
Tram. 290-00412/08
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Resolució 
477/VIII, sobre la desafectació de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Ripoll
Tram. 290-00421/08
Sol·licitud de pròrroga p. 93
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 93

Control del compliment de la Resolució 
482/VIII, sobre la declaració del patí català com a 
embarcació genuïna de Cubelles (Garraf)
Tram. 290-00426/08
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

Control del compliment de la Resolució 
483/VIII, sobre la reclamació del retorn dels docu-
ments esportius de la Generalitat republicana que 
es troben a la biblioteca de l’Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Madrid
Tram. 290-00427/08
Sol·licitud de pròrroga p. 94
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 94

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 55/VIII, 
sobre la implantació del document de voluntats anti-
cipades i l’atenció sociosanitària al final de la vida
Tram. 390-00055/08
Sol·licitud de pròrroga p. 95
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 95

Control del compliment de la Moció 63/VIII, 
sobre el desplegament i l’aplicació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 390-00063/08
Sol·licitud de sessió informativa i tramesa a la Comissió p. 95

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb els consellers de Salut i d’Eco-
nomia i Finances per a informar sobre la intervenció 
de la Clínica l’Aliança de Tortosa i la posterior evo-
lució de la gestió del Grup Aliança
Tram. 354-00294/08
Sol·licitud i tramitació p. 96
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4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de Jordi Roca, 
director general de Patrimoni Cultural, davant la Co-
missió de Política Cultural, perquè expliqui el Pla 
integral de l’arqueologia de Catalunya
Tram. 356-00537/08
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença d’Eduard 
Spagnolo de la Torre, president del Consell d’Ad-
ministració de la Quinta de Salut l’Aliança, davant la 
Comissió de Salut per a informar sobre la intervenció 
de la Clínica l’Aliança de Tortosa i la posterior evolu-
ció de la gestió del Grup Aliança
Tram. 356-00538/08
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Suara Cooperativa davant la Comissió de 
Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè expliquin 
el seu projecte social
Tram. 356-00539/08
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
quès i Baró, president de Creu Roja Catalunya, i 
d’Enric Moris Güell, coordinador de Creu Roja Ca-
talunya, davant la Comissió de Cooperació i Solida-
ritat perquè informin sobre l’acció humanitària i la 
cooperació internacional
Tram. 356-00540/08
Sol·licitud p. 96

Sol·licitud de compareixença de David Mi-
noves i Llucià, director general de Cooperació al 
Desenvolupament i Acció Humanitària, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre l’estratègia de cooperació multilateral de la 
Generalitat
Tram. 356-00541/08
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de David Mi-
noves i Llucià, director general de Cooperació al 
Desenvolupament i Acció Humanitària, davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre l’estratègia de codesenvolupament de la co-
operació catalana que ha de guiar l’obra de govern 
de la Generalitat
Tram. 356-00542/08
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Miret 
i Serra, Maurici Romero i Mulero i Àlex Masllorens 
i Escubós, administradors judicials d’Intervida, da-
vant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
informin sobre el pla estratègic i les perspectives de 
futur d’Intervida
Tram. 356-00543/08
Sol·licitud p. 97

Sol·licitud de compareixença de Maria Eu-
gènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, davant la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la 
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya corresponent al 2008
Tram. 356-00545/08
Sol·licitud p. 97

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00654/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de Cà-
ritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00655/08
Substanciació p. 98

Compareixença del coordinador autonòmic 
de la Creu Roja Espanyola a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00656/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació d’Òm-
nium Cultural amb relació al Projecte de llei d’aco-
llida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya
Tram. 353-00657/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge 
Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retorna-
des a Catalunya
Tram. 353-00658/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00659/08
Substanciació p. 98

Compareixença d’una representació de 
SOS Racisme Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00660/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00661/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i As-
sistents Socials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00662/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de 
l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00663/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de 
l’Associació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigra-
des i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00664/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00665/08
Substanciació p. 99

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya amb 
re lació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
im migrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00666/08
Substanciació p. 100



NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a 
una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00667/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació de 
Taghrast - Espai Amazic amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00669/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’una representació del 
Centre Filipí de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya
Tram. 353-00672/08
Substanciació p. 100

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso-
nes immigrades i les retornades a Catalunya
Tram. 353-00677/08
Substanciació p. 100

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.01.	 Composició	del	Govern,	delegacions	de	
funcions	i	encàrrecs	de	despatx

Encàrrec del despatx del conseller de la 
Vicepresidència a la consellera d’Acció Social i Ciu-
tadania
Tram. 330-00142/08
Presentació p. 101

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Acord sobre les condicions de treball del 
personal del Parlament per als anys 2008-2011
Acord p. 101
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

econòmica, cultural i social. Així mateix, l’article 24.2 
estableix que les persones amb necessitats especials, 
per a mantenir l’autonomia personal en les activitats de 
la vida diària, tenen dret a rebre l’atenció adequada a 
llur situació, d’acord amb les condicions que legalment 
s’estableixen. Finalment, en l’article 40.5, s’encarrega 
als poders públics que garanteixin la protecció jurídica 
de les persones amb discapacitat, en promoguin la inte·
gració social, econòmica i laboral, i adoptin les mesures 
necessàries per a suplir o complementar el suport de llur 
entorn familiar directe.

En l’àmbit internacional, la Convenció internacional de 
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 
discapacitat, signada a Nova York el 13 de desembre 
de 2006 i ratificada per l’Estat mitjançant instrument 
publicat en el Boletín Oficial del Estado del 21 d’abril de 
2008, regula, en l’article 9, l’accessibilitat de les instal·
lacions i els serveis oberts al públic o d’ús públic per·
què les persones amb discapacitat puguin viure d’una 
manera independent. A aquests efectes, la Convenció 
prescriu que els estats han d’adoptar les mesures per·
tinents per a assegurar l’accés d’aquestes persones, en 
igualtat de condicions amb la resta, a l’entorn físic, el 
transport, la informació i les comunicacions, i a altres 
serveis i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic. La 
Convenció també insta els estats a adoptar les mesures 
pertinents per a, entre altres finalitats, «oferir formes 
d’assistència humana o animal i intermediaris, inclosos 
guies, lectors i intèrprets professionals de la llengua de 
signes, per a facilitar l’accés a edificis i altres instal·
lacions oberts al públic».

L’article 166.1 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de ser·
veis socials. Aquesta competència va permetre l’apro·
vació de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis 
socials, que configura els serveis socials com un conjunt 
d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les 
necessitats bàsiques dels ciutadans, prestant atenció a 
mantenir llur autonomia personal. Val a dir que la dita 
llei incorpora en el catàleg de serveis i prestacions so·
cials la possibilitat de crear altres prestacions de suport 
a l’accessibilitat, de supressió de barreres arquitectò·
niques i en la comunicació, com ho és la utilització de 
gossos d’assistència per a prestar ajut a persones amb 
discapacitat o amb determinades malalties.

En l’àmbit estatal, la Llei de l’Estat 13/1982, del 7 
d’abril, d’integració social dels minusvàlids és el reflex 
del procés per a assolir aquests objectius constitucionals 
i estatutaris. De la mateixa manera, la Llei de l’Estat 
51/2003, del 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, 
no·discriminació i accessibilitat universal de les per·
sones amb discapacitat, estableix un marc legal ampli 
i general de protecció. Aquesta llei posa en relleu els 
conceptes de no-discriminació, acció positiva i acces-
sibilitat universal.

A Catalunya, la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, incorpora el concepte d’ajuda tècnica, 
com un altre mitjà, complementari o suplementari a la 
supressió de barreres arquitectòniques, per a poder ac·
cedir i gaudir de l’entorn, si bé no fa esment d’un altre 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	que	regula	l’accés	a	l’entorn	de	les	
persones	amb	discapacitats	usuàries	
de	gossos	d’assistència
Tram. 200-00057/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 66, 19.11.2009, DSPC-P 102

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 19 de 
novembre, ha debatut el Dictamen de la Comissió de 
Benestar i Immigració referent al Projecte de llei que re·
gula l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats 
usuàries de gossos d’assistència (tram. 200·00057/08) i 
les esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au·
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de l’accés a l’entorn de les persones acom-
panyades de gossos d’assistència

Preàmbul

La Constitució espanyola reconeix, en l’article 14, la 
igualtat dels espanyols davant la llei, sense que pugui 
prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circum·
stància personal o social. L’article 9.2 també estableix 
que correspon als poders públics promoure les condi·
cions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 
grups en què s’integra siguin reals i efectives; remoure 
els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la pleni·
tud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en la 
vida política, econòmica, cultural i social. Finalment, 
l’article 49 conté el manament perquè els esmentats po·
ders públics duguin a terme una política d’integració de 
les persones amb discapacitat, per a prestar·los l’aten·
ció especialitzada que requereixin i per a emparar·les, 
especialment, en la consecució dels drets que els són 
reconeguts en la mateixa Constitució.

L’Estatut d’autonomia determina, en l’article 4.2, que 
els poders públics de Catalunya han de promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat dels indivi·
dus i dels grups siguin reals i efectives, i facilitar la 
participació de totes les persones en la vida política, 
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Títol I. Del dret d’accés a l’entorn

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és definir la condició de gos d’as·
sistència, establir els drets i les obligacions dels usuaris 
i regular les activitats d’ensinistrament, cura i control 
dels gossos d’assistència amb la finalitat de garantir a 
les persones amb alguna discapacitat visual, auditiva 
o física, o que pateixen trastorns de l’espectre autista, 
diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es re·
coneguin d’acord amb el que disposa la disposició final 
segona, llur dret d’accés a l’entorn quan vagin acompa·
nyades d’un gos d’assistència.

Article 2. Definicions

Al efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per:

a) Agent de socialització: la persona que col·labora amb 
el centre d’ensinistrament en el procés d’educació i so·
cialització del cadell i futur gos d’assistència.

b) Centres d’ensinistrament: els establiments, recone·
guts oficialment, que disposen dels professionals, les 
condicions tècniques, les instal·lacions i els serveis ade·
quats per a l’ensinistrament, el seguiment i el control 
dels gossos d’assistència.

c) Contracte de cessió del gos d’assistència: el contracte 
subscrit entre el propietari o propietària i l’usuari o usu·
ària del gos per a formalitzar la unitat de vinculació.

d) Distintiu d’identificació del gos d’assistència: el se·
nyal que acredita oficialment un gos com a gos d’assis·
tència de conformitat amb el que determina aquesta llei, 
que és únic per a tots els tipus de gos d’assistència i que 
ha d’anar col·locat en un lloc visible de l’animal.

e) Document sanitari oficial: el document en què cons·
ten les vacunes administrades al gos al llarg de la vida, 
les desparasitacions i totes les dades que fan referència 
tant a l’animal com al propietari o propietària i, si en té, 
a l’usuari o usuària, inclòs el número del microxip.

f) Ensinistrador o ensinistradora de gossos d’assistèn-
cia: la persona amb la qualificació professional ade·
quada que educa i ensinistra un gos d’assistència per 
a l’acompliment de les diferents tasques que ha de dur 
a terme per a donar el servei adequat a l’usuari o usu·
ària.

g) Espai d’ús públic: l’espai susceptible d’ésser utilitzat 
per una pluralitat determinada o no de persones, sigui o 
no mitjançant el pagament d’un preu, d’una quota o de 
qualsevol altra contraprestació. L’espai pot ésser tancat 
o a l’aire lliure i de titularitat pública o privada.

h) Gos d’assistència: el gos que ha estat ensinistrat, en 
un centre especialitzat i oficialment reconegut, per a 
donar servei i assistència a persones amb alguna disca·
pacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns 
de l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les 
malalties que es reconeguin d’acord amb el que disposa 
l’apartat 1 de la disposició final segona.

tipus d’ajut, absolutament necessari per a moltes perso·
nes amb diferents tipus de discapacitat per a assolir llur 
integració, accedir a l’entorn i dur a terme les activitats 
de la vida diària, que hom pot definir amb el concepte 
reconegut internacionalment com servei d’ajut animal 
per a persones amb discapacitats físiques, sensorials o 
amb determinades malalties.

Als efectes d’aquesta llei, el servei d’ajut animal que es 
pretén regular és el que es duu a terme mitjançant els 
anomenats gossos d’assistència, denominació genèrica 
que inclou diferents tipus de gossos ensinistrats per a 
donar suport a persones amb discapacitats o amb de·
terminades malalties. La denominació i la classificació 
d’aquests gossos segueixen els criteris convinguts in·
ternacionalment.

La promulgació de la Llei 10/1993, del 8 d’octubre, que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució 
visual acompanyades de gossos pigall, que fou pione·
ra en aquest camp, és un exponent clar d’aquest servei 
d’ajut animal, si bé el marc jurídic només fa referència 
als usuaris amb aquesta discapacitat específica.

De la mateixa manera que es constata la necessitat que 
tenen les persones amb discapacitat visual d’utilitzar un 
gos pigall, es fa palesa, igualment, la que tenen altres 
persones amb discapacitat auditiva o física o amb de·
terminades malalties com l’autisme, l’epilèpsia o la di·
abetis d’ésser assistides per gossos ensinistrats d’una 
manera especial per a guiar·les, per a ajudar·les en l’a·
com pliment de les tasques de la vida diària o per a avi·
sar·les de perills o d’atacs imminents. Per tant, cal de·
finir un àmbit jurídic comú per a totes aquestes persones 
amb diferents discapacitats que necessiten fer ús de gos·
sos d’assistència.

D’altra banda, cal dur a terme la regulació de les acti·
vitats d’ensinistrament i cura dels gossos d’assistència, 
que no existeix actualment, i també la dels centres d’en·
sinistrament.

Pel que fa al procediment d’autorització dels centres 
d’ensinistrament de gossos d’assistència, la desestima·
ció per silenci administratiu es fonamenta en la res·
ponsabilitat que comporta l’ensinistrament d’aquests 
gossos i en les greus conseqüències que un ensinistra·
ment deficient podria tenir per als usuaris i terceres 
persones.

La Llei també recull la necessitat que figuri l’ensinis·
trament de gossos d’assistència com a professió en el 
Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i 
en regula la creació d’una qualificació professional.

No són objecte d’aquesta llei els animals de teràpia, que 
s’han de regular per una normativa específica.

Finalment, la Llei vol garantir l’accés als llocs, als lo·
cals, als establiments, als allotjaments, als transports i 
als espais públics o d’ús públic dels usuaris de gossos 
d’assistència en els termes que estableix la mateixa Llei. 
El mitjà per a aconseguir·ne l’efectivitat és l’establiment 
d’un règim sancionador únic, en compliment de la re·
serva material de llei que estableix la Constitució es·
panyola.
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Capítol II. Adquisició, reconeixement, suspensió i 
pèrdua de la condició de gos d’assistència

Article 4. Adquisició i reconeixement de la con-
dició de gos d’assistència

1. La condició de gos d’assistència s’adquireix amb 
l’acreditació que atorga l’òrgan o l’organisme que desig·
ni el conseller o consellera del departament competent 
en matèria de serveis socials.

2. El procediment d’acreditació de la condició de gos 
d’assistència s’inicia a sol·licitud del centre d’ensinis·
trament o dels usuaris, que han de justificar que el gos 
compleix els requisits següents:

a) Haver estat ensinistrat per a les finalitats específiques 
i adequades a la discapacitat o malaltia, oficialment re·
conegudes, de l’usuari o usuària amb qui ha de formar 
la unitat de vinculació.

b) Haver estat lliurat a l’usuari o usuària, sens perjudici 
del que disposa l’article 9.3, per un centre d’ensinistra·
ment autoritzat per la Generalitat d’acord amb aquesta 
llei o, en el cas de trobar·se situat fora de Catalunya, 
per una entitat que sigui membre de ple dret d’una 
associació o d’una federació internacionals de gossos 
d’assistència.

c) Haver estat ensinistrat per un professional o una pro·
fessional de l’ensinistrament que exerceixi en els termes 
que estableix l’article 20.2.b.

d) Tenir assignat un usuari o usuària final amb qui ha 
de formar la unitat de vinculació.

e) Complir les condicions higièniques i sanitàries que 
determina l’article 6 per a poder ésser cedit contractu·
alment a la persona amb qui ha de formar la unitat de 
vinculació.

f) Disposar d’una identificació electrònica i dur·la en un 
microxip implantat i normalitzat segons les normes ISO 
11.784 i ISO 11.785, vigents en el moment de l’entrada 
en vigor de la Llei, o segons les que ho siguin en cada 
moment.

g) Disposar del passaport europeu per a animals de 
companyia o del document sanitari oficial.

3. Els gossos pertanyents a races potencialment perillo·
ses, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest àm·
bit, no poden obtenir la condició de gos d’assistència.

Article 5. Acreditació i identificació dels gossos 
d’assistència

1. L’atorgament de l’acreditació d’un gos d’assistència 
comporta:

a) La inscripció de la unitat de vinculació en el Registre 
de centres d’ensinistrament i unitats de vinculació.

b) L’expedició i el lliurament del carnet i del distin·
tiu d’identificació oficials, en els termes que estableix 
l’apartat 2.

2. La condició de gos d’assistència, sens perjudici de les 
identificacions que corresponguin al gos com a animal de 
companyia, s’acredita amb la documentació següent:

i) Nucli zoològic: l’agrupació, la instal·lació, l’establi·
ment o el centre on es poden dur a terme la cria, el 
manteniment, la venda i la recollida d’animals, entre 
altres activitats relacionades amb aquestes, d’acord amb 
el que estableix la legislació sectorial vigent en matèria 
de protecció dels animals.

j) Passaport europeu per a animals de companyia: el 
document normalitzat per a l’harmonització dels di·
versos controls i legislacions dels estats membres de 
la Unió Europea, que inclou l’historial sanitari del gos, 
que li permet de desplaçar·se per Europa. L’usuari o 
usuària ha d’estar en possessió d’aquest passaport.

k) Propietari o propietària del gos d’assistència: la per·
sona física o jurídica amb capacitat legal per a actuar a 
qui pertany legalment el gos d’assistència.

l) Unitat de vinculació: la unitat formada per l’usuari o 
usuària i el gos d’assistència que el centre d’ensinistra·
ment, oficialment reconegut, instrueix especialment per 
a ell i li assigna per mitjà d’un contracte de cessió.

m) Usuari o usuària del gos d’assistència: la persona 
amb alguna discapacitat visual, auditiva o física, o que 
pateix trastorns de l’espectre autista, diabetis, epilèp·
sia o alguna de les malalties que es reconeguin d’acord 
amb el que disposa l’apartat 1 de la disposició final 
segona, que gaudeix legalment dels serveis que presta 
un gos d’assistència, reconegut i acreditat oficialment i 
ensinistrat específicament per a complir determinades 
funcions, que li permeten de relacionar·se amb l’en·
torn i dur a terme les tasques de la vida diària. L’usuari 
o usuària ha de tenir reconeguda oficialment la seva 
discapacitat mitjançant el certificat a què fa referència 
l’article 21.d.

Article 3. Classificació dels gossos d’assistència

Els gossos d’assistència es classifiquen en els tipus se·
güents:

a) Gos guia o gos pigall: el gos ensinistrat per a guiar 
una persona amb discapacitat visual o sordcega.

b) Gos de servei: el gos ensinistrat per a prestar ajut a 
persones amb alguna discapacitat física en les activitats 
de la vida diària, tant a l’entorn privat com a l’entorn 
extern.

c) Gos de senyalització de sons: el gos ensinistrat per 
a avisar les persones amb discapacitat auditiva de dife·
rents sons i indicar·los la font de procedència.

d) Gos d’avís: el gos ensinistrat per a donar una alerta 
mèdica a les persones que pateixen epilèpsia, diabetis o 
alguna de les malalties que es reconeguin d’acord amb 
el que disposa l’apartat 1 de la disposició final segona.

e) Gos per a persones amb trastorns de l’espectre au-
tista: el gos ensinistrat per a tenir cura de la integritat 
física d’una persona amb trastorns de l’espectre autis·
ta, guiar·la i controlar les situacions d’emergència que 
pugui patir.
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qui n’exerceixi la tutoria legal en el cas de les persones 
menors d’edat o incapacitades.

Article 7. Responsables del gos d’assistència

1. Els responsables del compliment de les condicions 
higièniques i sanitàries a què resten sotmesos els ani·
mals domèstics en general i els gossos d’assistència en 
particular, d’acord amb la normativa vigent, són:

a) El propietari o propietària del gos, des del naixement 
fins a la mort de l’animal, mentre no sigui vigent cap 
contracte de cessió del gos d’assistència a un usuari o 
usuària, o bé al pare o a la mare o a qui n’exerceixi la 
tutoria legal en el cas de les persones menors d’edat o 
incapacitades.

b) L’usuari o usuària del gos d’assistència o bé el pare 
o la mare o qui n’exerceixi la tutoria legal, en el cas de 
les persones menors d’edat o incapacitades, a partir del 
moment en què reben legalment la cessió de l’animal i 
mentre aquesta perduri.

2. Correspon al propietari o propietària del gos d’assis·
tència dur·ne a terme l’esterilització a què fa referència 
l’article 6.1.a abans del cedir·lo a l’usuari o usuària.

Article 8. Suspensió de la condició de gos d’as-
sistència

1. L’òrgan o l’organisme que designi el conseller o con·
sellera del departament competent en matèria de serveis 
socials ha de disposar la suspensió de la condició de gos 
d’assistència si es dóna alguna de les circumstàncies 
següents:

a) El gos d’assistència no compleix les condicions higi·
èniques i sanitàries que estableix l’article 6.

b) L’usuari o usuària no té subscrita la pòlissa d’assegu·
rances de responsabilitat civil del gos d’assistència que 
determina l’article 17.1.b.

c) Hi ha un perill greu i imminent per a l’usuari o usuà·
ria, per a una tercera persona o per al propi gos.

d) S’evidencien maltractaments al gos sancionables 
d’acord amb la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protec·
ció dels animals.

2. La suspensió de la condició de gos d’assistència s’acor·
da amb la tramitació prèvia d’un expedient contradictori 
en què cal donar audiència a l’usuari o usuària, al centre 
d’ensinistrament responsable de la unitat de vinculació i, 
si escau, al propietari o propietària del gos.

3. Si el procediment de suspensió de la condició de gos 
d’assistència s’inicia per la causa indicada en l’apartat 
1.a, cal l’informe del veterinari o veterinària que porti 
el control sanitari de l’animal.

4. L’acord de suspensió de la condició de gos d’assistèn·
cia es notifica a l’usuari o usuària; al centre d’ensinistra·
ment; al Registre de centres d’ensinistrament i unitats 
de vinculació per a fer·ne la inscripció i l’anotació, i, si 
escau, al propietari o propietària.

5. L’acord de suspensió de la condició de gos d’assis·
tència comporta la retirada temporal del carnet oficial 
i del distintiu del gos.

a) El carnet que identifica el gos d’assistència, expedit 
per l’òrgan competent que determina l’article 4.1. Aquest 
carnet ha d’ésser presentat per l’usuari o usuària a re·
queriment de les persones autoritzades per a demanar·
lo, de conformitat amb el que estableix l’article 18.

b) Un distintiu d’identificació, de caràcter oficial, a de·
terminar pel departament competent en matèria de ser·
veis socials, que el gos ha de portar en un lloc visible.

Article 6. Condicions higièniques i sanitàries 
dels gossos d’assistència

1. Les condicions higièniques i sanitàries que ha de 
complir el gos d’assistència, sens perjudici de les que 
ha de complir com a animal de companyia, són:

a) Estar esterilitzat per a evitar els efectes dels canvis 
de nivells hormonals.

b) No patir malalties transmissibles a les persones (ha 
de complir el quadre d’antropozoonosi vigent en cada 
moment).

c) Estar vacunat contra les malalties següents:

– Ràbia (anualment).

– Brom, parvovirosi canina i hepatitis canina.

– Leptospirosi.

– Qualsevol altra que estableixin les autoritats sanità·
ries.

d) Passar un control anual de les malalties següents:

– Leptospirosi.

– Leishmaniosi.

– Brucel·losi.

– Qualsevol altra que estableixin les autoritats sanità·
ries.

e) Passar els controls obligatoris que les autoritats sa·
nitàries competents determinin segons la situació epi·
demiològica de cada moment.

f) Estar desparasitat internament i externament.

g) Presentar unes bones condicions higièniques, que 
comporten un aspecte saludable i net.

2. La revisió sanitària del gos per a acreditar el com·
pliment del que estableix aquest article s’ha de dur a 
terme anualment.

3. Les actuacions veterinàries a què fa referència aquest 
article, i també els tractaments i l’historial sanitari del 
gos d’assistència, han de constar degudament en el 
passaport europeu per a animals de companyia o en 
el document sanitari oficial, expedit, signat i segellat 
pel veterinari o veterinària responsable de l’animal, per 
a poder mantenir l’acreditació de la condició de gos 
d’assistència.

4. El centre d’ensinistrament és l’encarregat de lliurar 
el passaport europeu per a animals de companyia o el 
document sanitari oficial i la resta de documentació 
que aquesta llei determina per als gossos d’assistència 
a l’usuari o usuària del gos, o al pare o a la mare o a 
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Article 10. Efectes dels acords de suspensió i pèr-
dua de la condició de gos d’assistència

1. L’acord de pèrdua de la condició de gos d’assistència 
comporta la retirada del carnet oficial, del distintiu i de 
la inscripció registral.

2. Els acords de suspensió i pèrdua de la condició de 
gos d’assistència són immediatament executius, sens 
perjudici dels recursos que siguin procedents.

Capítol III. Drets i obligacions dels usuaris de 
gossos d’assistència

Article 11. Dret d’accés a l’entorn

1. L’usuari o usuària d’un gos d’assistència té reconegut 
el dret d’accés a l’entorn acompanyat de l’animal en els 
termes establerts en aquesta llei.

2. L’exercici del dret d’admissió resta limitat per les 
prescripcions d’aquesta llei.

3. El dret d’accés a l’entorn comporta la facultat de 
l’usuari o usuària d’accedir a tots els llocs, els locals, els 
establiments, els allotjaments, els transports i els espais 
públics o d’ús públic que determina l’article 12 acom·
panyat del gos d’assistència i en condicions d’igualtat 
amb la resta de ciutadans.

4. El dret d’accés a l’entorn empara la deambulació i 
la permanència als llocs, els espais i els transports que 
determina l’article 12, i també la permanència constant 
del gos al costat de l’usuari o usuària, sense impedi·
ments o interrupcions que puguin impedir l’assistència 
correcta.

5. L’accés, la deambulació i la permanència del gos d’as·
sistència als llocs, els espais i els transports en la ma·
nera que s’estableix en aquesta llei no pot implicar cap 
despesa addicional per a l’usuari o usuària, llevat que 
aquesta despesa sigui en concepte de contraprestació 
d’un servei específic avaluable econòmicament.

6. L’exercici del dret d’accés a l’entorn no es pot condi·
cionar a l’atorgament de cap tipus de garantia per part 
de l’usuari o usuària del gos d’assistència.

Article 12. Determinació dels llocs, els locals, 
els establiments, els allotjaments, els trans-
ports i els espais públics o d’ús públic

Als efectes del que estableix l’article 11, els usuaris de 
gossos d’assistència poden accedir als espais següents, 
amb independència de llur titularitat pública o privada:

a) Llocs, locals i establiments d’ús públic:

– Els descrits en la normativa vigent en matèria d’espec·
tacles, activitats recreatives i establiments públics.

– Els inclosos en la normativa vigent en matèria de ser·
veis socials.

– Els centres d’esbarjo i temps lliure.

– Les instal·lacions esportives, incloses les piscines fins 
al marge de la zona d’aigua.

6. L’usuari o usuària del gos, un cop acordada la sus·
pensió de la condició de gos d’assistència, no pot exercir 
el dret d’accés a l’entorn acompanyat de l’animal. La 
utilització del gos contravenint als termes establerts en 
l’acord de suspensió pot donar lloc a l’exigència de res·
ponsabilitat a l’usuari o usuària segons el que determina 
l’article 26.3.g.

7. L’òrgan o l’organisme que designi el conseller o con·
sellera del departament competent en matèria de serveis 
socials ha de deixar sense efecte l’acord de suspensió 
de la condició de gos d’assistència en els supòsits se·
güents:

a) Si l’usuari o usuària aporta el certificat veterinari 
acreditatiu del compliment de les condicions sanitàries, 
en el cas de la lletra a de l’apartat 1.

b) Si l’usuari o usuària aporta la còpia de la pòlissa 
d’assegurances de responsabilitat civil, en el cas de la 
lletra b de l’apartat 1.

8. La resolució que deixa sense efectes l’acord de sus·
pensió de la condició de gos d’assistència es notifica a 
l’usuari o usuària; al centre d’ensinistrament; al Registre 
de centres d’ensinistrament i unitats de vinculació per a 
fer·ne la inscripció i l’anotació, i, si escau, al propietari 
o propietària.

Article 9. Pèrdua de la condició de gos d’assis-
tència

1. El gos d’assistència perd la seva condició per algun 
dels motius següents:

a) La mort de l’animal, certificada per una persona en 
exercici de la veterinària.

b) La renúncia escrita de l’usuari o usuària, o del pare 
o de la mare o de qui n’exerceixi la tutoria legal en 
el cas de les persones menors d’edat o incapacitades, 
presentada al centre d’ensinistrament responsable de la 
unitat de vinculació.

c) El finiment de la unitat de vinculació amb l’usuari 
o usuària, fet que ha d’ésser acreditat pel centre d’en·
sinistrament.

d) La incapacitat definitiva de l’animal per al compli·
ment de les funcions per a les quals fou ensinistrat, 
acreditada pel centre d’ensinistrament.

e) Haver causat una agressió que hagi derivat en danys 
a persones o animals, sempre que s’hagi declarat la 
responsabilitat del gos per sentència ferma. A partir 
del moment en què es produeix l’agressió, el gos ha de 
portar morrió.

2. La pèrdua de la condició de gos d’assistència ha d’és·
ser declarada pel mateix òrgan que va emetre l’acredi·
tació, amb la instrucció prèvia, si escau, d’un expedient 
contradictori en què cal donar audiència a l’usuari o 
usuària, al centre d’ensinistrament i, si escau, al propi·
etari o propietària del gos.

3. En el cas de les lletres b i c de l’apartat 1, no escau la 
declaració de la pèrdua de la condició de gos d’assistència 
mentre no consti acreditada a l’expedient la impossibilitat 
que el gos conformi una altra unitat de vinculació.
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b) En els taxis es permet, com a màxim, l’accés de dos 
usuaris de gossos d’assistència, i el gos ha d’anar ajagut 
als peus dels usuaris.

c) En la resta de mitjans de transport, l’empresa titu·
lar, en funció de la capacitat del vehicle, pot limitar el 
nombre de gossos d’assistència que hi poden accedir 
alhora.

d) El gos no compta com a ocupant d’una plaça en cap 
tipus de transport dels relacionats en aquesta llei.

e) L’usuari o usuària d’un gos d’assistència té preferèn·
cia en l’ús de la llitera inferior quan utilitzi el servei de 
lliteres en els transports que disposin d’aquest servei. 
Per a poder exercir aquest dret, cal comunicar·ho en 
el moment de la reserva del bitllet a la companyia de 
transport que correspongui.

Article 15. Limitacions del dret d’accés a l’en-
torn dels usuaris de gossos d’assistència

1. L’usuari o usuària no pot exercir el dret d’accés a 
l’entorn reconegut en aquesta llei si es dóna alguna de 
les circumstàncies següents:

a) El gos d’assistència presenta signes evidents de ma·
laltia, com ara deposicions diarreiques, secrecions anor·
mals o ferides obertes.

b) El gos d’assistència presenta signes evidents de man·
ca d’higiene.

c) L’existència d’una situació de risc imminent i greu 
per a la integritat física de l’usuari o usuària del gos 
d’assistència o de terceres persones.

d) La incoació del procediment de suspensió que dispo·
sa l’article 8, durant la tramitació d’aquesta suspensió.

2. La denegació del dret d’accés a l’entorn dels usuaris 
de gossos d’assistència fonamentada en l’existència d’al·
guna de les circumstàncies determinades en l’apartat 1 
ha d’ésser duta a terme, en qualsevol cas, per la perso·
na responsable del local, de l’establiment o de l’espai, 
la qual ha d’indicar a l’usuari o usuària la causa que 
justifica la denegació i, si aquest ho requereix, fer·la 
constar per escrit.

3. El dret d’accés a l’entorn dels usuaris de gossos d’as·
sistència és prohibit als espais següents:

a) Les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclu·
siu del personal dels restaurants, els bars, les cafeteries 
i els altres llocs destinats a la restauració.

b) Les sales d’operacions, els espais on es duen a terme 
les cures i els tractaments dels serveis d’urgències, les 
zones de cures intensives o qualsevol altra zona que per 
la seva funció hagi de restar en condicions higièniques 
especials.

c) L’aigua de les piscines.

4. L’accés dels gossos d’assistència a l’aigua i a la sorra 
de les platges o a altres superfícies o masses d’aigua es 
regeix pel que estableixen les ordenances municipals 
corresponents sobre els animals de companyia.

– Els centres oficials, inclosos els edificis judicials.

– Els centres d’ensenyament de tots els nivells, tant pú·
blics com privats.

– Els centres sanitaris i assistencials, tant públics com 
privats.

– Els despatxos i les oficines de professionals liberals.

– Els centres religiosos.

– Els museus i els locals d’ús públic o d’atenció al pú·
blic.

– Els espais d’ús general i públic de les estacions de 
qualsevol tipus de transport públic o d’ús públic, dels 
aeroports i dels ports.

– Qualsevol altre lloc, local o establiment d’ús públic o 
d’atenció al públic.

b) Allotjaments i altres establiments turístics: els hotels, 
els albergs, els campaments, els bungalows, els aparta·
ments, els càmpings, els balnearis, els parcs aquàtics, 
d’atraccions, temàtics i zoològics, i els establiments tu·
rístics en general.

c) Transports públics: qualsevol tipus de transport col·
lectiu d’ús públic en l’àmbit de les competències de les 
administracions catalanes i que dugui a terme el servei 
dins del territori de Catalunya.

d) Platges, rius, llacs i altres superfícies o masses d’aigua.

e) Espais naturals de protecció especial on es prohibeixi 
expressament l’accés amb gossos. Aquesta prohibició no 
és aplicable als usuaris de gossos d’assistència.

Article 13. Dret d’accés dels usuaris al món la-
boral

1. L’usuari o usuària d’un gos d’assistència no pot ésser 
discriminat en els processos de selecció laboral ni en 
l’acompliment de la seva tasca professional.

2. Al lloc de treball, l’usuari o usuària d’un gos d’as·
sistència té dret a mantenir el gos al costat seu i en tot 
moment.

3. L’usuari o usuària d’un gos d’assistència té dret a ac·
cedir acompanyat del gos a tots els espais de l’empresa, 
l’organització o l’administració en què duu a terme la 
seva tasca professional, en les mateixes condicions que 
la resta de treballadors i amb les úniques restriccions 
que estableix aquesta llei.

Article 14. Exercici dels drets dels usuaris de 
gossos d’assistència

En l’exercici del dret d’accés dels usuaris de gossos d’as·
sistència al llocs, als espais i als transports enumerats en 
l’article 12 s’han d’observar les normes següents:

a) L’usuari o usuària d’un gos d’assistència té prefe·
rència en l’ús dels espais reservats per a persones amb 
discapacitat en els transports públics o d’ús públic, que 
són seients adjacents al passadís o amb més espai lliure 
al voltant. El gos ha d’anar ajagut als peus o al costat de 
l’usuari o usuària.
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vuit hores del fet. Totes dues comunicacions s’han de dur 
a terme de manera que en quedi constància.

j) Comunicar la desaparició de l’animal d’una manera 
immediata a la policia local o a qualsevol altre cos po·
licial que tingui competències en el municipi.

2. El propietari o propietària del gos d’assistència resta 
subjecte a les obligacions determinades en les lletres a i 
b de l’apartat 1 amb relació als gossos que s’ensinistren. 
Si la cobertura de la pòlissa d’assegurança que l’usuari 
o usuària del gos d’assistència té subscrita encara és 
operativa, no cal subscriure’n cap altra.

3. Els ensinistradors i els agents de socialització dels 
centres d’ensinistrament de gossos d’assistència són els 
responsables de complir les obligacions determinades 
en les lletres e i h de l’apartat 1 respecte als gossos 
propietat del centre d’ensinistrament mentre es trobin 
en fase d’ensinistrament i de socialització.

Article 18. Requeriment de documentació

Les persones autoritzades per a requerir la documenta·
ció que acredita la condició de gos d’assistència són:

a) Els funcionaris que determini el conseller o conse·
llera del departament competent en matèria de serveis 
socials, els quals han de portar l’acreditació correspo·
nent.

b) Els agents de l’autoritat estatal, autonòmica i local 
responsables de la vigilància dels llocs, els espais i els 
mitjans de transport habilitats per a l’accés d’usuaris de 
gossos d’assistència.

Article 19. Responsabilitat dels usuaris

L’usuari o usuària d’un gos d’assistència és responsable 
dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a 
les persones, a altres animals, als béns, a les vies i els 
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb 
el que estableix la legislació civil aplicable.

Capítol IV. Centres d’ensinistrament

Article 20. Requisits per a l’autorització dels 
centres d’ensinistrament de gossos d’assistència

1. Els centres d’ensinistrament, per a obtenir l’autorit·
zació que els acredita com a centres d’ensinistrament 
de gossos d’assistència, han de complir els requisits 
següents:

a) Tenir personalitat jurídica pròpia o ésser un establi·
ment d’una entitat amb personalitat jurídica.

b) Comptar amb l’espai físic suficient per a l’exercici de 
l’activitat d’ensinistrament de gossos d’assistència.

c) Complir la legislació vigent en matèria de salut i pro·
tecció dels animals i de medi ambient, i disposar de les 
llicències municipals preceptives.

d) Estar vinculat a un nucli zoològic inscrit en el Regis·
tre de nuclis zoològics del departament competent en 
matèria de protecció d’animals.

Article 16. Dret d’accés a l’entorn dels ensinis-
tradors i dels agents de socialització

1. Els ensinistradors i els agents de socialització dels 
centres oficialment autoritzats tenen els mateixos drets 
d’accés a l’entorn que la Llei atribueix als usuaris de 
gossos d’assistència, quan vagin acompanyats de gossos 
d’assistència durant les fases de socialització, ensinistra·
ment, adaptació final i reeducació dels animals.

2. Els ensinistradors i els agents de socialització han 
d’acreditar llur condició mitjançant la documentació 
expedida pel centre d’ensinistrament.

3. Els ensinistradors i els agents de socialització de 
gossos d’assistència procedents d’una altra comunitat 
autònoma o d’un altre país tenen el mateix dret d’accés 
a l’entorn que estableix l’apartat 1, sempre que l’acredi·
tació expedida pel centre o la institució de procedència 
hagi estat visada per l’òrgan o l’organisme competent 
per al reconeixement de gossos d’assistència a què fa 
referència l’article 4.1.

Article 17. Obligacions dels usuaris, els propie-
taris, els ensinistradors i els agents de socialit-
zació dels gossos d’assistència

1. Els usuaris de gossos d’assistència tenen les obliga·
cions següents:

a) Mantenir les condicions higièniques i sanitàries, 
de benestar i de seguretat que determina la legislació 
vigent en matèria de protecció dels animals i les que 
estableix l’article 6.

b) Tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de respon·
sabilitat civil, fins al límit del cobriment de la respon·
sabilitat civil que determini el conseller o consellera del 
departament competent en matèria de serveis socials.

c) Mantenir col·locat en un lloc visible del gos el distin·
tiu d’identificació.

d) Exhibir, a requeriment de les persones autoritzades, 
la documentació sanitària del gos d’assistència, que 
es concreta en el passaport europeu per a animals de 
companyia o en el document sanitari oficial, i la docu·
mentació acreditativa de la seva condició de gos d’as·
sistència.

e) Mantenir el gos al costat seu, amb la subjecció que 
en cada cas convingui, en els llocs, els establiments, els 
allotjaments i els transports que especifica l’article 12.

f) Complir les condicions de cura i tractament de l’ani·
mal i les altres que el propietari o propietària del gos 
especifiqui en el contracte de cessió.

g) Utilitzar el gos d’assistència exclusivament per al 
compliment de les funcions pròpies del seu ensinistra·
ment.

h) Complir i respectar les normes d’higiene i de segu·
retat a les vies i als llocs d’ús públic en la mesura que 
els permeti llur discapacitat.

i) Comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament 
del municipi on estigui censat i al centre d’ensinistrament 
propietari del gos d’assistència en el termini de quaranta·
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a) Garantir que els gossos d’assistència compleixen els 
estàndards d’ensinistrament que l’associació o federació 
europees o internacionals a què estiguin afiliats deter·
minin com a mínims.

b) Dur a terme, un cop l’any com a mínim, el control 
i el seguiment del funcionament de la unitat de vincu·
lació.

c) Facilitar al departament de la Generalitat i a la resta 
d’administracions públiques competents en matèria de 
protecció dels animals la documentació necessària per 
a l’exercici de llurs funcions d’inspecció.

d) Requerir a l’usuari o usuària el certificat de disca·
pacitat amb el dictamen tècnic i facultatiu del centre 
d’atenció a persones amb discapacitat o de l’ens com·
petent.

e) Requerir a l’usuari o usuària els informes especi·
alitzats que consideri necessaris per a acreditar·ne la 
idoneïtat.

Article 22. Procediment d’autorització dels cen-
tres d’ensinistrament de gossos d’assistència

1. El procediment per a l’autorització dels centres d’en·
sinistrament de gossos d’assistència s’inicia amb la sol·
licitud d’autorització que el titular o la titular del centre, 
o qui en tingui la representació legal, ha de presentar al 
departament competent en matèria de serveis socials.

2. A la sol·licitud d’autorització cal adjuntar la docu·
mentació acreditativa del compliment dels requisits 
necessaris per a l’autorització segons el que especifica 
l’article 20. No cal adjuntar·hi la documentació corres·
ponent als tràmits que l’Administració ha de sol·licitar a 
altres departaments de la Generalitat o a l’administració 
local competent.

3. El termini per a dictar i notificar la resolució del 
procediment d’autorització d’un centre d’ensinistrament 
de gossos d’assistència és de sis mesos. Si un cop trans·
corregut aquest termini no se n’ha notificat la resolució 
expressa, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada 
per silenci administratiu.

4. El cessament d’activitats dels centres d’ensinistrament 
de gossos d’assistència ha d’ésser comunicat al departa·
ment competent en matèria de serveis socials.

Article 23. Òrgans competents per a l’autorit-
zació dels centres d’ensinistrament de gossos 
d’assistència

1. Correspon al departament competent en matèria de 
serveis socials l’autorització oficial dels centres d’ensi·
nistrament de gossos d’assistència.

2. L’òrgan o l’organisme competent per a dictar les re·
solucions d’autorització dels centres d’ensinistrament 
de gossos d’assistència és el que determina el conseller 
o consellera del departament competent en matèria de 
serveis socials.

3. El departament competent per a la tramitació i la 
resolució dels expedients d’autorització dels centres 
d’ensinistrament de gossos d’assistència ha de sol·licitar, 
si escau, informes sobre els requisits exigibles per a l’au·

e) Disposar del personal mínim que s’especifica en 
l’apartat 2.

f) Pertànyer, en condicions de ple dret, a alguna asso·
ciació o federació europees o internacionals de gossos 
d’assistència. En el cas que el centre encara no hi pugui 
pertànyer en condicions de ple dret, disposa d’un ter·
mini de cinc anys a comptar des del dia de la sol·licitud 
com a centre reconegut per la Generalitat per a ésser·ne 
membre. Mentrestant, ha de pertànyer a alguna asso·
ciació o federació europees o internacionals de gossos 
d’assistència com a membre temporal o observador.

2. El personal mínim de què ha de disposar un centre 
d’ensinistrament de gossos d’assistència és el següent:

a) Un director o directora responsable del funcionament 
del centre d’ensinistrament.

b) Un professional o una professional de l’ensinistrament 
de gossos d’assistència amb la qualificació que estableix 
la disposició addicional quarta, sens perjudici del que 
estableix la disposició transitòria segona, en el cas que 
presti els seus serveis en centres d’ensinistrament de Ca·
talunya, i en el cas que presti els seus serveis en centres 
d’ensinistrament de fora de Catalunya, la qualificació 
que es derivi d’un títol o d’un certificat obtinguts en un 
procés de formació reconegut per una associació o per 
una federació internacionals de gossos d’assistència.

c) Un veterinari o veterinària en exercici de la professió.

d) Un psicòleg o psicòloga, per a dur a terme la tasca de 
valoració de la unitat de vinculació, sens perjudici del 
que estableixen els apartats 3 i 4.

3. Els professionals a què fan referència les lletres c i 
d de l’apartat 2 poden prestar llurs serveis en el centre 
d’ensinistrament com a professionals autònoms, sens 
perjudici del que estableix l’apartat 4. En qualsevol cas, 
els veterinaris i els psicòlegs han d’estar vinculats al 
centre mitjançant un document en què constin els drets 
i les obligacions d’ambdues parts.

4. Si l’òrgan competent per a l’autorització de centres 
d’ensinistrament de gossos d’assistència a què fa refe·
rència l’article 23 valora la formació acadèmica de l’en·
sinistrador o ensinistradora o la formació i la preparació 
d’un altre o d’una altra terapeuta vinculat al centre i 
relacionat amb el món de la discapacitat i considera que 
té prou coneixements per a avaluar i controlar d’una 
manera adequada la unitat de vinculació, la figura del 
psicòleg o psicòloga a què fan referència els apartats 2.d 
i 3 no és exigible.

5. L’incompliment sobrevingut de les condicions esta·
blertes per a l’autorització dels centres d’ensinistrament 
de gossos d’assistència comporta, amb la instrucció prè·
via de l’expedient contradictori corresponent, la pèrdua 
d’aquesta autorització i la cancel·lació de les dades del 
centre del Registre de centres d’ensinistrament i unitats 
de vinculació.

Article 21. Obligacions dels centres d’ensinis-
trament

Els centres d’ensinistrament tenen les obligacions se·
güents:
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d) Fer servir, d’una manera fraudulenta, el gos d’assis·
tència sense ésser·ne ni l’usuari o usuària que forma 
la unitat de vinculació amb el gos, ni l’ensinistrador o 
ensinistradora ni l’agent de socialització.

e) Ensinistrar el gos sense tenir l’acreditació d’ensinis·
trador o ensinistradora.

f) No donar a l’animal l’atenció veterinària que deter·
mina aquesta llei.

g) Fer servir el gos després que l’òrgan administratiu 
corresponent n’hagi suspès la condició de gos d’assis·
tència.

h) Dur a terme, un mínim de tres cops en dos anys, 
qualsevol de les conductes o accions tipificades com a 
infraccions lleus en l’apartat 2.

4. Són infraccions molt greus:

a) Impedir l’accés, la deambulació o la permanència 
dels usuaris de gossos d’assistència a qualsevol dels 
llocs, els locals, els establiments, els allotjaments, els 
transports i els espais determinats en l’article 12, si són 
de titularitat pública.

b) Privar d’una manera intencionada un usuari o usuària 
del seu gos d’assistència, si aquest fet no constitueix una 
infracció penal.

c) Dur a terme, un mínim de tres cops en dos anys, 
qualsevol de les conductes o accions tipificades com a 
infraccions greus en l’apartat 3.

Article 27. Sancions

Les infraccions tipificades en aquesta llei se sancionen 
amb les multes següents:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de 300 a 600 
euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa de 601 a 3.000 
euros.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 3.001 
a 9.000 euros.

Article 28. Graduació de les sancions

1. Per a determinar les sancions s’han de tenir en comp·
te les circumstàncies següents:

a) L’existència d’intencionalitat o de negligència en els 
infractors.

b) La magnitud dels perjudicis causats.

c) La reincidència, en els termes que estableix l’apartat 2.

d) La transcendència social dels fets sancionats.

e) El risc produït.

f) La diligència exigible a l’infractor o infractora, se·
gons la seva experiència i el coneixement que tingui de 
les seves funcions laborals.

g) El fet que hi hagi requeriment previ.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén que hi ha reincidèn·
cia quan es dicten dues resolucions fermes en el període 

torització als departaments competents en les matèries 
objecte d’autorització o llicència, i també als ajunta·
ments dels municipis i als òrgans de govern dels ens 
locals competents on es troben els dits centres.

Títol II. Del règim sancionador

Capítol I. Infraccions i sancions

Article 24. Infraccions

L’incompliment del que disposa aquesta llei és infracció 
administrativa i ha d’ésser sancionat d’acord amb el que 
estableix aquest capítol.

Article 25. Subjectes responsables

1. Les persones físiques o jurídiques que duguin a ter·
me, directament o indirectament, les accions o les omis·
sions tipificades en aquesta llei són responsables de les 
infraccions administratives en concepte d’autors.

2. Responen solidàriament de les infraccions comeses 
les persones següents:

a) Les persones físiques o jurídiques que cooperin en 
l’execució de la infracció mitjançant una acció o una 
omissió sense la qual la infracció no s’hauria produït.

b) Les persones físiques o jurídiques que organitzin 
les activitats o explotin els establiments; les persones 
titulars de les llicències corresponents o, si escau, els 
responsables de l’entitat pública o privada titular del 
servei, quan no compleixin el deure de prevenir que 
una tercera persona cometi les infraccions tipificades 
en aquesta llei.

Article 26. Classificació de les infraccions

1. Les infraccions tipificades en aquesta llei es classifi·
quen en lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) Dificultar l’exercici dels drets reconeguts en aquesta 
llei, sense arribar a vulnerar·los.

b) Incomplir qualsevol de les obligacions que l’article 17 
imposa als usuaris, als propietaris, als ensinistradors i 
als agents de socialització de gossos d’assistència.

c) Incomplir els deures que l’article 21 estableix per als 
centres d’ensinistrament de gossos d’assistència.

3. Són infraccions greus:

a) Impedir l’accés, la deambulació o la permanència 
dels usuaris de gossos d’assistència a qualsevol dels 
llocs, locals, establiments, allotjaments, transports i 
espais determinats en l’article 12, si són de titularitat 
privada.

b) Percebre ingressos addicionals en concepte d’accés 
del gos d’assistència contravenint al que disposa l’article 
11.5.

c) Fer servir, d’una manera fraudulenta, el distintiu 
d’identificació de gos d’assistència per a un gos que no 
en té l’acreditació.
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Segona. Registre de centres d’ensinistrament i 
unitats de vinculació

1. Es crea el Registre de centres d’ensinistrament i uni·
tats de vinculació, que s’adscriu al departament com·
petent en matèria de serveis socials, sens perjudici del 
Registre general d’animals de companyia, adscrit al 
departament competent en matèria de protecció dels 
animals.

2. El departament competent en matèria de serveis soci·
als ha d’establir per reglament la regulació del Registre 
de centres d’ensinistrament i unitats de vinculació.

Tercera. Conveni per a disposar de les dades so-
bre usuaris de gossos d’assistència

1. El departament competent en matèria de serveis so·
cials ha de formalitzar un conveni amb el Consell del 
Col·legi de Veterinaris de Catalunya, o amb les entitats 
o els organismes que estiguin en possessió de les dades 
adequades, per a obtenir, introduir i compartir les da·
des de llurs registres que facin referència a usuaris de 
gossos d’assistència.

2. Les dades a què fa referència l’apartat 1 han de tenir 
en compte la perspectiva de gènere per a facilitar els 
estudis científics i estadístics i els informes de gènere, 
d’acord amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, 
i han de respectar, en qualsevol cas, la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Quarta. Creació de la qualificació professional 
d’ensinistrament de gossos d’assistència

1. El departament competent en matèria de qualificaci·
ons professionals ha de crear la qualificació professional 
d’ensinistrament de gossos d’assistència, i també la for·
mació per mòduls associada, en el termini de dos anys 
a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

2. El departament competent en matèria de qualificaci·
ons professionals ha de dur a terme les mesures d’acció 
positiva, informació, orientació, motivació i assessora·
ment, i altres procediments que facilitin i fomentin la 
presència de les dones en la formació i la professió d’en·
sinistrador o ensinistradora de gossos d’assistència.

Cinquena. Suport econòmic a les persones que 
necessiten el servei d’un gos d’assistència

El Govern, per mitjà del departament competent en ma·
tèria de serveis socials, pot donar suport econòmic als 
usuaris de gossos d’assistència, en les condicions que 
estableixin les convocatòries corresponents, per a la cre·
ació, el manteniment i el seguiment anual de la unitat de 
vinculació, d’acord amb les previsions pressupostàries. 
Cal prestar una atenció especial a cobrir les despeses de 
manteniment d’aquests gossos i els costos de les actuaci·
ons que, d’acord amb aquesta llei, són obligatòries per a 
obtenir i mantenir la condició de gos d’assistència.

Sisena. Campanyes de divulgació i sensibilització 
ciutadanes

El Govern ha de promoure campanyes informatives, 
divulgatives i educatives adreçades a la població en ge·

de dos anys per la comissió d’infraccions de diferent o 
de la mateixa naturalesa.

Article 29. Prescripció d’infraccions i sancions

1. Les infraccions administratives establertes en aquesta 
llei prescriuen en els terminis següents:

a) Les lleus, al cap d’un any d’haver estat comeses.

b) Les greus, al cap de dos anys d’haver estat comeses.

c) Les molt greus, al cap de tres anys d’haver estat co·
meses.

2. Les sancions prescriuen en el termini d’un any a 
comptar des de la data en què les resolucions correspo·
nents esdevenen fermes.

Article 30. Responsabilitat civil

La imposició d’una sanció no exclou la responsabilitat 
civil de l’infractor o infractora ni la indemnització, si 
escau, dels danys i els perjudicis que es puguin derivar 
de la conducta que ha estat objecte de sanció adminis·
trativa, d’acord amb la normativa vigent.

Capítol II. Competències i procediment en matèria 
de sancions

Article 31. Òrgans competents en matèria de 
sancions

1. Les competències d’incoació, tramitació i resolució 
dels expedients sancionadors emparats per aquesta llei 
corresponen a l’entitat o a l’òrgan que gestiona les pres·
tacions en matèria d’assistència i serveis socials.

2. En la tramitació dels expedients sancionadors s’han 
de tenir en compte, si escau, els informes que puguin 
emetre els diferents departaments de la Generalitat 
afectats per raó de la matèria.

3. Els expedients sancionadors per faltes tipificades en 
la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels ani·
mals són tramitats i resolts pels òrgans determinats en 
la dita llei.

Article 32. Procediment aplicable en matèria de 
sancions

El procediment aplicable per a imposar les sancions 
establertes en aquesta llei és el previst, amb caràcter 
general, per a l’Administració de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera. Identificació del gos d’assistència

El departament competent en matèria de serveis soci·
als ha d’establir el contingut del carnet i del distintiu 
d’identificació del gos d’assistència que determina l’ar·
ticle 5.2.
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2. Els propietaris i els usuaris d’altres tipus de gossos 
d’assistència existents en el moment de l’entrada en vi·
gor d’aquesta llei han d’adequar·los, en el termini d’un 
any, a les condicions establertes en aquesta llei perquè 
se’ls pugui ratificar la condició de gos d’assistència.

Segona. Professionals de l’ensinistrament sense 
qualificació professional reconeguda oficial-
ment

1. Mentre no s’implanti la qualificació professional re·
coneguda oficialment d’ensinistrament de gossos d’as·
sistència a què fa referència la disposició addicional 
quarta, poden exercir com a professionals en els centres 
reconeguts d’ensinistrament de gossos d’assistència les 
persones que estiguin inscrites en el registre provisio·
nal que la Generalitat ha de crear a aquest efecte i que 
compleixin algun dels requisits següents:

a) Acreditar experiència durant un mínim de dos anys 
duent a terme tasques d’ensinistrament d’algun dels ti·
pus de gossos d’assistència.

b) Tenir un títol o un diploma d’ensinistrament d’algun 
dels tipus de gossos d’assistència expedit per una escola 
nacional o estrangera de prestigi reconegut.

2. Un cop implantada la qualificació professional d’en·
sinistrament de gossos d’assistència, i utilitzant·la com 
a referent, s’ha d’iniciar un procés d’acreditació de 
competències per a la certificació de la competència 
professional.

Tercera. Adaptació de les ordenances municipals

Les administracions locals, en el termini d’un any a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, han de 
modificar les ordenances i adequar·les al que s’hi es·
tableix.

Disposició derogatòria

Es deroga la Llei 10/1993, del 8 d’octubre, que regula 
l’accés a l’entorn de les persones amb disminució visual 
acompanyades de gossos pigall.

Disposicions finals

Primera. Desplegament, aplicació i compliment 
de la Llei

Es faculta el Govern i el departament competent en 
matèria de serveis socials perquè, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, dictin les disposicions neces·
sàries per al desplegament, l’aplicació i el compliment 
d’aquesta llei.

Segona. Altres malalties i tipus de gossos d’as-
sistència

1. Als efectes del que estableixen els articles 1, 2.h, 2.m 
i 3.d, es faculta el departament competent en matèria 
de serveis socials perquè reconegui altres malalties que 

neral i, amb un èmfasi especial, als centres d’ensenya·
ment de tots els nivells, per a sensibilitzar els alumnes 
i educar·los en tot allò referent als usuaris de gossos 
d’assistència, amb l’objectiu d’assolir·ne la integració 
real i efectiva. Cal tenir en compte d’una manera espe·
cial els sectors de l’hostaleria, el comerç, els transports 
i els serveis públics i dur a terme altres accions educa·
tives adreçades a la població en general per a donar a 
conèixer el contingut d’aquesta llei.

Setena. Reconeixement de gossos d’assistència de 
fora de l’àmbit de Catalunya

1. Els usuaris de gossos d’assistència que tenen acredi·
tats els gossos en una altra administració autonòmica 
o en un altre país de conformitat amb les normes que 
regeixen en llur lloc de residència i que romanen tempo·
ralment a Catalunya gaudeixen dels drets que establei·
xen aquesta llei i la normativa que la desplegui.

2. Els usuaris de gossos d’assistència que tenen acredi·
tats els gossos en una altra administració autonòmica o 
en un altre país de conformitat amb les normes que re·
geixen en llur lloc de procedència i que estableixen llur 
residència legal a Catalunya han d’acreditar els gossos 
segons el procediment que estableix aquesta llei.

3. Les persones residents a Catalunya que adquireixin el 
gos d’assistència en una altra comunitat autònoma o país 
resten subjectes a l’obligació que estableix l’apartat 2.

Vuitena. Accessibilitat universal

El compliment de la garantia de l’accessibilitat que 
aquesta llei disposa per als usuaris de gossos d’assistèn·
cia s’entén sens perjudici del que, amb caràcter general, 
estableix la legislació aplicable en matèria d’accessi·
bilitat.

Novena. Procediments d’adquisició, suspensió i 
pèrdua de la condició de gos d’assistència

Els procediments que estableixen els articles 4, 8 i 9 
s’han de tramitar de conformitat amb la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les ad·
ministracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organit·
zació, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, amb les especificitats 
pròpies de la present llei.

Disposicions transitòries

Primera. Reconeixement de gossos d’assistència

1. Els gossos pigall ensinistrats o adquirits a instituci·
ons internacionals reconegudes i atorgats a llurs usuaris 
per l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE) 
tenen reconeguda automàticament la condició de gos 
d’assistència. No obstant això, i en el termini d’un any a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els usuaris 
han de sol·licitar l’adequació de l’acreditació de llurs 
gossos als requisits de reconeixement i d’identificació 
que s’hi estableixen.
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució	557/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’estudi	de	la	creació	d’un	
centre	pilot	d’atenció	integral	i	interdis-
ciplinària	per	a	persones	amb	discapa-
citat	a	partir	de	sis	anys	que	doni	servei	
a	Montcada	i	Reixac,	Cerdanyola	del	Va-
llès	i	Ripollet,	al	Vallès	Occidental
Tram. 250-02244/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 38, 10.11.2009, DSPC-C 664

Comissió de Benestar i Immigració

La Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió 
tinguda el dia 10 de novembre de 2009, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament d’un centre d’atenció integral i interdis·
ciplinària per a les persones majors de sis anys amb 
discapacitat que doni servei a Montcada i Reixac, Cer·
danyola del Vallès i Ripollet (Vallès Occidental) (tram. 
250·02244/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans pel Canvi, 
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata·
lunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61449), i la 
nova esmena transaccional in voce d’acord amb l’article 
146.2 del Reglament.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reunir·se 
amb Adimir (associació de discapacitats físics, psíquics 
i sensorials de Montcada i Reixac) i estudiar la creació 
d’un centre d’atenció integral i interdisciplinària per a 
persones amb discapacitat a partir de sis anys, com a 
prova pilot, que doni servei als municipis de Montca·
da i Reixac, Cerdanyola del Vallès i Ripollet, al Vallès 
Occidental. Aquest centre ha de comptar amb un equip 
interdisciplinari, facilitar un tutor o tutora de referència 
per a cada família i basar la seva acció en els àmbits 
d’educació i sensibilització, normalització i rehabili·
tació, accessibilitat, suport a famílies i associacions 
i inserció laboral. Per a dissenyar aquest equipament 
es compta amb l’assessorament i l’experiència d’Adi·
mir, promotora del centre, i també de les associacions 
Aprenem (associació per a la inclusió de les persones 
amb trastorns de l’espectre autista) i Espiral, educació 
i tecnologia.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella

justifiquin la possibilitat d’optar a l’ús d’un gos d’as·
sistència.

2. Es faculta el departament competent en matèria de 
serveis socials perquè ampliï els tipus de gossos d’as·
sistència que estableix l’article 3 quan tingui constància 
que l’ensinistrament en noves variants d’assistència ha 
assolit resultats positius.

Tercera. Pròrroga de l’habilitació dels professi-
onals de l’ensinistrament

El Govern, un cop implantada la qualificació profes·
sional d’ensinistrament de gossos d’assistència, pot, 
per raons d’interès general, prorrogar l’habilitació con·
cedida a les persones a què fa referència la disposició 
transitòria segona.

Quarta. Actualització de les sancions pecuni-
àries

Es faculta el Govern per a actualitzar els imports de les 
sancions pecuniàries establertes per aquesta llei.

Cinquena. Entrada en vigor de la Llei

Aquesta llei entra en vigor al cap de dos mesos d’haver 
estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	del	llibre	segon	del	Codi	
civil	de	Catalunya,	relatiu	a	la	persona	
i	la	família
Tram. 200-00054/08

Rectificació del text presentat, relativa a les 
esmenes a l’articulat
Reg. 62616, 62854 i 62918 / Coneixement: 
Mesa de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana, 23.11.2009

Correccions presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62616 i 62854)

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, comunica que en l’escrit d’es·
menes a l’articulat del Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família (tram. 200·00054/08), presentades el passat 10 
de novembre, hi ha una errada tècnica:

On diu:

Esmena núm. 2. De modificació dels articles referents 
a les entitats tutelars i a les persones amb discapacitat 
intel·lectual

Es proposa una modificació de la terminologia empra·
da.

Ha de dir:

Esmena núm. 2. De modificació de la terminologia em-
prada als articles referents a les entitats tutelars i a les 
persones amb discapacitat intel·lectual

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, comunica que en l’escrit d’es·
menes a l’articulat del Projecte de llei del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la fa·
mília (tram. 200·00054/08), presentades el passat 10 de 
novembre, hi ha una errada tècnica en la numeració:

Resolució	564/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	el	termini	i	els	crite-
ris	d’inscripció	a	les	llars	d’infants	pú-
bliques
Tram. 125-00123/08

Adopció
Comissió de Peticions
Sessió núm. 30, 24.11.2009, DSPC-C 675

Comissió de Peticions

La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia 
24 de novembre de 2009, ha debatut l’escrit relatiu a la 
modificació del termini d’inscripció a les llars d’infants 
públiques (tram. 125·00123/08)

Finalment, d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament insta el Govern a fer l’assessorament ne·
cessari als municipis perquè els ajuntaments puguin: 

a) Permetre la inscripció dels infants a les llistes d’es·
pera de les llars d’infants públiques un cop el nadó és 
nat, en lloc d’esperar·se fins a les setze setmanes de la 
criatura.

b) Optimitzar la gestió de les llistes d’espera.

c) Aclarir els criteris d’acceptació a les llistes d’espera 
un cop finit el termini ordinari.

2. El Parlament insta el Govern a traslladar el debat 
generat amb relació a la inscripció a les llars d’infants 
a la comissió mixta entre el Departament d’Educació i 
les entitats municipalistes.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2009

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep M. Freixanet i Mayans Antoni Comín Oliveres
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Correccions presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi; Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62918)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, comuniquen a 
la Mesa del Parlament de Catalunya que han advertit 
els següents errors en la numeració dels paràgrafs de 
l’apartat 3 de l’exposició de motius del document de 
les esmenes a l’articulat en relació al Projecte de Llei 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i família (N.T. 200·00054/08), entrat el dia 10 
de novembre de 2009, amb número de registre 62372.

A l’esmena núm. 169 on diu paràgraf vint·i·sisè ha de 
dir paràgraf vint·i·cinquè.

A l’esmena núm. 170 on diu paràgraf trentè ha de dir 
paràgraf vint·i·novè.

A l’esmena núm. 171 on diu paràgraf trenta·unè ha de 
dir paràgraf trentè.

A l’esmena núm. 172 on diu paràgraf trenta·dosè ha de 
dir paràgraf trenta·unè.

A l’esmena núm. 173 on diu paràgraf trenta·quatrè ha 
de dir paràgraf trenta·tresè.

A l’esmena núm. 174 on diu paràgraf trenta·sisè ha de 
dir paràgraf trenta·cinquè.

A l’esmena núm. 175 on diu paràgraf quaranta·dosè ha 
de dir paràgraf quaranta·unè.

A l’esmena núm. 176 on diu paràgraf quaranta·cinquè 
ha de dir paràgraf quaranta·quatrè.

A l’esmena núm. 177 on diu paràgraf quaranta·cinquè 
ha de dir paràgraf quaranta·quatrè.

A l’esmena núm. 178 on diu paràgraf quaranta·setè ha 
de dir paràgraf quaranta·sisè.

A l’esmena núm. 179 on diu paràgraf quaranta·vuitè ha 
de dir paràgraf quaranta·setè.

A l’esmena núm. 180 on diu paràgraf quaranta·novè ha 
de dir paràgraf quaranta·vuitè.

A l’esmena núm. 181 on diu paràgraf cinquantè ha de 
dir paràgraf quaranta·novè.

A l’esmena núm. 182 on diu paràgraf cinquanta·dosè ha 
de dir paràgraf cinquanta·unè.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. dels SCC; 
Anna Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV · EUiA 

On diu:

Esmena núm. 46. D’addició d’una nova secció entre la 
secció 5 i la secció 6 del capítol 2 del títol 2

Secció 5 bis. El Consell de Tutela

Article 222-46 bis 

Article 222-46 ter 

Article 222-46 quater 

Article 222-46 quinquies 

Article 222-46 sexies 

Article 222-46 septies 

Article 222-46 octies 

Article 222-46 nonies 

Article 222-46 decies 

Article 222-46 undecies 

Article 222-46 duodecies

Ha de dir:

Esmena núm. 46. D’addició d’una nova secció 5 ter al 
capítol 2 del títol 2

Secció 5 ter. El Consell de Tutela

Article 222-46 quater 

Article 222-46 quinquies

Article 222-46 sexies

Article 222-46 septies

Article 222-46 octies

Article 222-46 nonies

Article 222-46 decies

Article 222-46 undecies

Article 222-46 duodecies

Article 222-46 terdecies

Article 222-46 quaterdecies

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01555/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01556/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones Xineses a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01557/08)

Proposta de compareixença de la Federació d’Associa·
cions Americanes a Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01558/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cases Regionals i Provincials de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01559/08)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença d’una representació d’Acció 
Social per les Dones Immigrades amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01560/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’AC·
CEM·Girona amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalu·
nya. (tram. 352·01561/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Afri·
can Muslim Association amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya. (tram. 352·01562/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Al·
ter Orbis amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya. 
(tram. 352·01563/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ama·
zan · Promoció Sociocultural i Desenvolupament 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya. (tram. 
352·01564/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Amic·
UGT amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya. 
(tram. 352·01565/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ar·
gentins Residents a Esparreguera · Area amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01566/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’as·
sociació Àrabs per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01567/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalanoveneçolana amb relació al Projecte de 

Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso-
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca-
talunya
Tram. 200-00063/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar i Immigració, 05.11.2009

Grup mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01546/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01547/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01548/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Creu Roja amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01549/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Òm·
nium Cultural amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01550/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01551/08)

Proposta de compareixença d’una representació de SOS 
Racisme amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01552/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01553/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01554/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Peruanes de Catalunya amb relació 
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persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01581/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de la Comunitat Marroquina de Cerdanyola 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01582/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Metges Peruans de Catalunya (Ampecat) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01583/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Panamà a Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01584/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Paraguaians i Amics del Paraguai 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01585/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Romanesos d’Alcarràs amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01586/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Uruguaians de Telmo i Mate amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01587/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Uruguaians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01588/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Uruguaians a Lleida i Província amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01589/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Diversa amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01590/08

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Encuentro amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01591/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Estrella del Desert amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01592/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Família Avui amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01593/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Fantasies Folklòriques Xilena amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01594/08)

llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01568/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01569/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Argentina amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01570/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Calli Mexica amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01571/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Esportiva d’Equatorians de Sant Feliu 
de Llobregat amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01572/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural per Colòmbia i Iberoamèrica (Aculco) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01573/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Social Inca·Perú amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01574/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural i Esportiva Perú amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01575/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Xilens a Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01576/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Ciutadans del Perai amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01577/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01578/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Emigrants Retornats a Catalunya (AERC) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01579/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Estudiants Llatinoamericans del Tercer Cicle 
Grup BCN amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01580/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de la Comunitat Iberoamericana de Catalunya 
(ACIC) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
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relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01607/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Unió d’Emigrants Kawral amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01608/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Peruans a l’Estranger amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01609/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Atlàntida amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01610/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Atzavara·Arrels amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01611/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Averroes amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01612/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Benestar i Desenvolupament amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01613/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Boliviana per a la Integració, el Desenvo·
lupament i la Cultura amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01614/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Residents Senegalesos amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01615/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajut als Refugi·
ats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01616/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Amics de l’Àfrica amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01617/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Cristiana i Social Conesti amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01618/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Islàmica Arrachat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01619/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Islàmica IQRA amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01620/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Internacional de Cultura Llatinoamerica·
na (Aicla) amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01595/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatina de Valls amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01596/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Llatinoamericana de Dones Pachamama 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01597/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana del Garraf amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01598/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Llatinoamericana Mans Obertes al Món 
(ALMAM) amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01599/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana Noqanchec amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01600/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana per a la Integració/Cultura 
Cambrils (Alpicc) amb relació al Projecte de llei d’aco·
llida de les persones immigrades i les retornades a Ca·
talunya (tram. 352·01601/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana per a la Integració i Cultura 
a Cambrils amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01602/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Músics per la Pau i la Integració (AMPI) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01603/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per a l’Ajut Mutu i la Solidaritat de Senegal 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01604/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Perú Ritmes i Costums amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01605/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Sociocultural General Eloy Alfaro amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01606/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Solidaritat amb l’Amazònia Peruana amb 
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de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01634/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empre·
ses Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01635/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Islàmica Cultural La Cala amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01636/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Jamtam amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01637/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Magribina de Rubí amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01638/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Ndimbeul amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01639/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Ñodema Kafo amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01640/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per al Desenvolupament Beni Snasen de Ca·
talunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01641/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per la Promoció i la Inserció Professional 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01642/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per la Recerca i l’Acció Comunitària EINA 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01643/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per la Solidaritat i el Desenvolupament dels 
Emigrants a Manlleu·Osona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01644/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Reintegra amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01645/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Romanesa de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01646/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Salut i Família amb relació al Projecte de llei 

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Romanesa de Reus amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01621/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Sant Gaietà amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01622/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Africans d’Alguaire amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01623/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones del Solsonès amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01624/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones Immigrants Subsaharianes de Gra·
nollers amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01625/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Famílies Senegaleses de Blanes amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01626/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Marroquins per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01627/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Romanesos d’Alguaire amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01628/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Emigrants i Retornats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01629/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Immigrants Malaians Bikandi amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01630/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació DIOMIRA amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01631/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació ED amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01632/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Gambiana Amics de les Franqueses amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01633/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Guineana de Conacry amb relació al Projecte 



Núm. 583 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de novembre de 2009

27

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Unesco de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01661/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01662/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Cultural de Treballadors Immigrants Magri·
bins amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01663/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Llatinoamericà de Reus amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01664/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Pablo Neruda amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01665/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Peruà de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01666/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01667/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01668/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Immigració i Interculturalitat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01669/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat de Professionals a l’Estranger Bolívia Espa·
nya Catalunya (CPEB) amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01670/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat Igbo Nigeriana amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01671/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat Islàmica de Martorell amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01672/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Iniciativa Ciutadana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01673/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Convivim (Fundació Privada Viarany) amb relació al 

d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01647/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Senegalesa de Reus amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01648/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Servei Solidari amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01649/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Social Andròmines amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01650/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Taarof bi salam amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01651/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació TAPIS amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01652/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Ba·
ges per Tothom amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01653/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Bra·
val · Iniciatives de Solidaritat i Promoció amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01654/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç del Perú a Espanya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01655/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Diocesana amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01656/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Casa de Bolívia amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01657/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ca·
sal de l’Amistat amb Cuba de Badalona amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01658/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01659/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre d’Harmonització i Dinamització Intercultural 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01660/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Oscobe amb relació al Projecte de llei d’aco·
llida de les persones immigrades i les retornades a Ca·
talunya (tram. 352·01688/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01689/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Andina Pachamama amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01690/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalunya Amèrica amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01691/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Fundació Juan Pau amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01692/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup d’Educadors per a la Integració de les Persones en 
Perill d’Exclusió Social amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01693/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Grups Associats pel Treball Sociocultural amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01694/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ini·
ciativa Integración Social y Desarrollo Solidario 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01695/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins·
titut de Reinserció Social amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01696/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Inter·
culturalitat i Convivència amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01697/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
JARC amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01698/08)

Proposta de compareixença d’una representació de La·
tincat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01699/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Nue·
vos Colectivos amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01700/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori DESC amb relació al Projecte de llei 

Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01674/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions de Senegalesos de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01675/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Creu Roja amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01676/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Dar 
Salam Multicultural Garrotxa amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01677/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Espí·
ritu de Santa Cruz de la Sierra amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01678/08)

Proposta de compareixença d’una representació de FA·
SAMCAT amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01679/08)

Proposta de compareixença d’una representació de FE·
DELATINA amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01680/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01681/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Akwaba amb relació al Projecte de llei d’aco·
llida de les persones immigrades i les retornades a Ca·
talunya (tram. 352·01682/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Ared amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01683/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
fundació Babel Punto de Encuentro amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (352·01684/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01685/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Innovació per l’Acció Social amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01686/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Migrastudium amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01687/08)
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Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01715/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01716/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01717/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01718/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01719/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo·
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01720/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi·
mec Sefes amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01721/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Jo·
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01722/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01723/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01724/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01725/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01726/08)

Proposta de compareixença del coordinador autonòmic 
de la Creu Roja Espanyola a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01727/08)

d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01702/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi·
mec amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01703/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Runa Pacha amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01704/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ba·
llet Folclórico Boliviano Sayariy·urus amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01705/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Sentimiento Andino Internacional Humano Artístico 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01706/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ta·
ller de Cultura, Folklore i Art Takillaqta amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01707/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01708/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01709/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01710/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de la Comunitat Senegalesa amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01711/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
Professional Iberoamericana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01712/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Vents de l’Àfrica Negra amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01713/08)

Proposta de compareixença d’una representació la Xar·
xa Comunitària de Sant Antoni amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01714/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Treballadors Marroquins a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01741/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Filipí de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01742/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Dominicana de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01743/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe·
deració d’Entitats Bolivianes de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01744/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Equatorianes a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01745/08)

Proposta de compareixença de Ricard Zapata·Barrero 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01746/08)

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01747/08)

Proposta de compareixença de Guillem López Casas·
novas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01748/08)

Proposta de compareixença de Jordi Sánchez Picanyol 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01749/08)

Proposta de compareixença de Maria Helena Bedoya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01750/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Entitats Pakistaneses de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01751/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01752/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Adib 
Biladi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 

Proposta de compareixença d’una representació d’Òm·
nium Cultural amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01728/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01729/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01730/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
SOS Racisme Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01731/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01732/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Treballadors Paquistanesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01733/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01734/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01735/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01736/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01737/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones Xineses a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01738/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Tag·
hrast · Espai Amazic amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01739/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Romanesa de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01740/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació UMMI · Unió de Dones Marroquines Immi·
grants amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01767/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Bar·
celona All Filipino Sports Commission amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01768/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Casa de Mendoza a Espanya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01769/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Casa del Tibet amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01770/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ca·
sal Argentí de Sabadell amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01771/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Club Atlètic Rosario Central de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01772/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Co·
lòmbia Viu Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01773/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Advocacia Catalana amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01774/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01775/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions Americanes a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01776/08).

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01777/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01778/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Kalipi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01779/08)

persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01753/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ami·
cal d’Immigrants Marroquins a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01754/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalanoveneçolana amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01755/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Garraf Plural amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01756/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Artistes Equatorians a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01757/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Ciutadans de Costa d’Ivori amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01758/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Equatorians del Maresme amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01759/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació General de Dones Empresàries Xineses i 
Espanyoles amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01760/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultura Popular Xinesa Catalana amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01761/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de la Comunitat Dominicana a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01762/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Zhzjiang a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01763/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Hispanollatina del Vallès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01764/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Panamà·Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01765/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Integració de la Nova Ciutadania 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01766/08)



30 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 583

32

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01792/08)

Proposta de compareixença d’una representació l’Asso·
ciació Casa Guatemala amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01793/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
lectiu Guinea Equatorial amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01794/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01795/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Cubans a Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01796/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Saló 
Perú amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01797/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01798/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01799/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Badalona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01800/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01801/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Bayt Al·Thagafa amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01802/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01803/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Pi·
mec Sefes amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01804/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ca·
sal Argentí a Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01805/08)

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

Proposta de compareixença d’una representació de La 
Llum del Nord amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01780/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals Dominicans a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01781/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals Estudiants a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01782/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la Co·
munitat de Professionals a l’Estranger Bolívia · Espanya · 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01783/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Arquitectes Llatinoamericans a Espanya 
i Europa amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01784/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Advocats Bolivians a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01785/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Asociación Cultural Rumbo amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01786/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Asociación Crear Mundos amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01787/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01788/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional de Professionals a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01789/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Associació de Metges Peruans a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01790/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Uruguaians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01791/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Paraguaians a Barcelona amb relació al Pro·
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Proposta de compareixença d’una representació de Jo·
ves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01819/08)

Proposta de compareixença d’una representació de SOS 
Racisme amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01820/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Co·
missions Obreres amb relació al Projecte de llei d’a·
collida de les persones immigrades i les retornades a 
Catalunya (tram. 352·01821/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01822/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de Pagesos amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01823/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatges Socials 
a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01824/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Residents Xinesos a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01825/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01826/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Òm·
nium Cultural amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01827/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01828/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01829/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01830/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Taghrast · Espai Amazic amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01831/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unes·
cocat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 

de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01806/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes 
d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01807/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Creu 
Roja Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01808/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Treballadors i Immigrants Marroquins a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01809/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fo·
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01810/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centro Filipino Tuluyan San Benito amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01811/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Romanesa de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01812/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01813/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01814/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalu·
nya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01815/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01816/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Diocesana de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01817/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01818/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01846/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01847/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01848/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Benestar i Immigració, 
10.11.2009 (DSPC-C 664)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de l’Associació Ca·
talana de Municipis i Comarques amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 353·00644/08)

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 353·00645/08)

Compareixença d’una representació de la Diputació de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00646/08)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00647/08)

Compareixença d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00648/08)

Compareixença d’una representació de Foment del Tre·
ball Nacional amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00649/08)

Compareixença d’una representació de Pimec Sefes 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
353·00650/08)

Compareixença d’una representació de Joves Agricul·
tors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 353·00651/08)

persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01832/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01833/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01834/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01835/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01836/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones Xineses a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01837/08)

Proposta de compareixença de Ricard Zapata·Barrero 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01838/08)

Proposta de compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01839/08)

Proposta de compareixença de Guillem López Casas·
novas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01840/08)

Proposta de compareixença de Jordi Sánchez Picanyol 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01841/08)

Proposta de compareixença de Maria Helena Bedoya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01842/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01843/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01844/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01845/08)
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al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 353·00665/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Peruanes a Catalunya amb relació al Projec·
te de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 353·00666/08)

Compareixença d’una representació de la Coordinadora 
d’Associacions Senegaleses de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 353·00667/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Xineses a Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 353·00668/08)

Compareixença d’una representació de Taghrast · Espai 
Amazic amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
353·00669/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Romanesa de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 353·00670/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Treballadors Marroquins a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 353·00671/08)

Compareixença d’una representació del Centre Filipí de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00672/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació Do·
minicana de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (353·00673/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Bolivianes de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 353·00674/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions Equatorianes a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 353·00675/08)

Compareixença de Ricard Zapata·Barrero amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 353·00676/08)

Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 353·00677/08)

Compareixença de Guillem López Casasnovas amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 353· 
00678/08)

Compareixença de Jordi Sánchez Picanyol amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 353·00679/08)

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
353·00652/08)

Compareixença d’una representació de la Comissió Ca·
talana d’Ajuda al Refugiat amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 353·00653/08)

Compareixença d’una representació de la Taula d’Enti·
tats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 353·00654/08)

Compareixença d’una representació de Càritas Di·
ocesana de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 353·00655/08)

Compareixença del coordinador autonòmic de la Creu 
Roja Espanyola a Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 353·00656/08)

Compareixença d’una representació d’Òmnium Cultu·
ral amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
353·00657/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(353·00658/08)

Compareixença d’una representació de la Fundació Ser·
vei Gironí de Pedagogia Social amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 353·00659/08)

Compareixença d’una representació de SOS Racisme 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00660/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Edu·
cadores i Educadors Socials de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 353·00661/08)

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 353·00662/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació de 
Treballadors Pakistanesos de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 353·00663/08)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Sociocultural Ibn Batuta amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 353·00664/08)

Compareixença d’una representació de la Federació 
d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya amb relació 
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d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01569/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Argentina amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01570/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Calli Mexica amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01571/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Esportiva d’Equatorians de Sant Feliu 
de Llobregat amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01572/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural per Colòmbia i Iberoamèrica (Aculco) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01573/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Social Inca·Perú amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01574/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural i Esportiva Perú amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01575/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Xilens a Barcelona amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01576/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Ciutadans del Perai amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01577/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01578/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Emigrants Retornats a Catalunya (AERC) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01579/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Estudiants Llatinoamericans del Tercer Cicle 
Grup BCN amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01580/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de la Comunitat Iberoamericana de Catalunya 
(ACIC) amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01581/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de la Comunitat Marroquina de Cerdanyola 

Compareixença de Maria Helena Bedoya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 353·00680/08)

Compareixença d’una representació d’una representació 
de la Federació d’Associacions Americanes a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 353· 
00681/08)

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació d’Acció 
Social per les Dones Immigrades amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01560/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’AC·
CEM·Girona amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalu·
nya. (tram. 352·01561/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Afri·
can Muslim Association amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya. (tram. 352·01562/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Al·
ter Orbis amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya. 
(tram. 352·01563/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ama·
zan · Promoció Sociocultural i Desenvolupament amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya. (tram. 352· 
01564/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Amic·
UGT amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya. 
(tram. 352·01565/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ar·
gentins Residents a Esparreguera · Area amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01566/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’as·
sociació Àrabs per la Pau amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01567/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalanoveneçolana amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01568/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei 
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les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01595/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatina de Valls amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01596/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Llatinoamericana de Dones Pachamama 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01597/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana del Garraf amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01598/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Llatinoamericana Mans Obertes al Món 
(ALMAM) amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01599/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana Noqanchec amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01600/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana per a la Integració/Cultura 
Cambrils (Alpicc) amb relació al Projecte de llei d’aco·
llida de les persones immigrades i les retornades a Ca·
talunya (tram. 352·01601/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Llatinoamericana per a la Integració i Cultura 
a Cambrils amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01602/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Músics per la Pau i la Integració (AMPI) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01603/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per a l’Ajut Mutu i la Solidaritat de Senegal 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01604/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Perú Ritmes i Costums amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01605/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Sociocultural General Eloy Alfaro amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01606/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Solidaritat amb l’Amazònia Peruana amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01607/08)

amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01582/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Metges Peruans de Catalunya (Ampecat) 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01583/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Panamà a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01584/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Paraguaians i Amics del Paraguai amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01585/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Romanesos d’Alcarràs amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01586/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Uruguaians de Telmo i Mate amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01587/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Uruguaians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01588/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Uruguaians a Lleida i Província amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01589/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Diversa amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01590/08

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Encuentro amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01591/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Estrella del Desert amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01592/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Família Avui amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01593/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Fantasies Folklòriques Xilena amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01594/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Internacional de Cultura Llatinoamerica·
na (Aicla) amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
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al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01621/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Sant Gaietà amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01622/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Africans d’Alguaire amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01623/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones del Solsonès amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01624/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Dones Immigrants Subsaharianes de Gra·
nollers amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01625/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Famílies Senegaleses de Blanes amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01626/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Marroquins per la Pau amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01627/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Romanesos d’Alguaire amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01628/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Emigrants i Retornats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso·
nes immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01629/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Immigrants Malaians Bikandi amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01630/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació DIOMIRA amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01631/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació ED amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01632/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Gambiana Amics de les Franqueses amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01633/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Guineana de Conacry amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01634/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Unió d’Emigrants Kawral amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01608/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Peruans a l’Estranger amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01609/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Atlàntida amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01610/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Atzavara·Arrels amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01611/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Averroes amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01612/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Benestar i Desenvolupament amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01613/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Boliviana per a la Integració, el Desenvo·
lupament i la Cultura amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01614/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Residents Senegalesos amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01615/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajut als Refugi·
ats amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01616/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Amics de l’Àfrica amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01617/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Cristiana i Social Conesti amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01618/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Islàmica Arrachat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01619/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Islàmica IQRA amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01620/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Cultural Romanesa de Reus amb relació 
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Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Servei Solidari amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01649/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Social Andròmines amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01650/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Taarof Bi Salam amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01651/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació TAPIS amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01652/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Ba·
ges per Tothom amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01653/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Bra·
val · Iniciatives de Solidaritat i Promoció amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01654/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cambra de Comerç del Perú a Espanya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01655/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Casa de Bolívia amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01657/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ca·
sal de l’Amistat amb Cuba de Badalona amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01658/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre d’Harmonització i Dinamització Intercultural 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01660/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Unesco de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01661/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01662/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Cultural de Treballadors Immigrants Magri·
bins amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01663/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Llatinoamericà de Reus amb relació al Projecte 

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Intersectorial de Recuperadors i Empre·
ses Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01635/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Islàmica Cultural La Cala amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01636/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Jamtam amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01637/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Magribina de Rubí amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01638/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Ndimbeul amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01639/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Ñodema Kafo amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01640/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per al Desenvolupament Beni Snasen de Ca·
talunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01641/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per la Promoció i la Inserció Professional 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01642/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per la Recerca i l’Acció Comunitària EINA 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01643/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació per la Solidaritat i el Desenvolupament dels 
Emigrants a Manlleu·Osona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01644/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Reintegra amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01645/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Salut i Família amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01647/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Senegalesa de Reus amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01648/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Ared amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01683/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
fundació Babel Punto de Encuentro amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (352·01684/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01685/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Innovació per l’Acció Social amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01686/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Migrastudium amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01687/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Oscobe amb relació al Projecte de llei d’aco·
llida de les persones immigrades i les retornades a Ca·
talunya (tram. 352·01688/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01689/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Andina Pachamama amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01690/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalunya Amèrica amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01691/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Fundació Juan Pau amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01692/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup d’Educadors per a la Integració de les Persones en 
Perill d’Exclusió Social amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01693/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Grups Associats pel Treball Sociocultural amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01694/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Ini·
ciativa Integración Social y Desarrollo Solidario amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01695/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’Ins·
titut de Reinserció Social amb relació al Projecte de llei 

de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01664/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Pablo Neruda amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01665/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Peruà de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01666/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01667/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió Immigració i Interculturalitat amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01669/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat de Professionals a l’Estranger Bolívia Espa·
nya Catalunya (CPEB) amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01670/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat Igbo Nigeriana amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01671/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat Islàmica de Martorell amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01672/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Iniciativa Ciutadana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01673/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Convivim (Fundació Privada Viarany) amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01674/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Dar 
Salam Multicultural Garrotxa amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01677/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Espí·
ritu de Santa Cruz de la Sierra amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01678/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01681/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Akwaba amb relació al Projecte de llei d’aco·
llida de les persones immigrades i les retornades a Ca·
talunya (tram. 352·01682/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01752/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Adib 
Biladi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01753/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalanoveneçolana amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01755/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultural Garraf Plural amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01756/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Artistes Equatorians a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01757/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Ciutadans de Costa d’Ivori amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01758/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Equatorians del Maresme amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01759/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació General de Dones Empresàries Xineses i 
Espanyoles amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01760/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Cultura Popular Xinesa Catalana amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01761/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de la Comunitat Dominicana a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01762/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Zhzjiang a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01763/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Hispanollatina del Vallès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01764/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Panamà·Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01765/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació per a la Integració de la Nova Ciutadania 

d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01696/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Inter·
culturalitat i Convivència amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01697/08)

Proposta de compareixença d’una representació de La·
tincat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01699/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Nue·
vos Colectivos amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01700/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Observatori DESC amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01702/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Runa Pacha amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01704/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ba·
llet Folclórico Boliviano Sayariy·urus amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01705/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Sentimiento Andino Internacional Humano Artístico 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01706/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ta·
ller de Cultura, Folklore i Art Takillaqta amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01707/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
de la Comunitat Senegalesa amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01711/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unió 
Professional Iberoamericana de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01712/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Vents de l’Àfrica Negra amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01713/08)

Proposta de compareixença d’una representació la Xar·
xa Comunitària de Sant Antoni amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01714/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats Pakistaneses de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les persones 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01751/08)
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immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01782/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comunitat de Professionals a l’Estranger Bolívia · Espa·
nya · Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01783/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Arquitectes Llatinoamericans a Espanya 
i Europa amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01784/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació d’Advocats Bolivians a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01785/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Asociación Cultural Rumbo amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01786/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Asociación Crear Mundos amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01787/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centre Bolivià Català amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01788/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Internacional de Professionals a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01789/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació Associació de Metges Peruans a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01790/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Uruguaians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01791/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Paraguaians a Barcelona amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01792/08)

Proposta de compareixença d’una representació l’Asso·
ciació Casa Guatemala amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01793/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
lectiu Guinea Equatorial amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01794/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al 

amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01766/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació UMMI · Unió de Dones Marroquines Immi·
grants amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01767/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Bar·
celona All Filipino Sports Commission amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01768/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Casa de Mendoza a Espanya amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01769/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Casa del Tibet amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01770/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ca·
sal Argentí de Sabadell amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01771/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Club Atlètic Rosario Central de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01772/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Co·
lòmbia Viu Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01773/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell d’Advocacia Catalana amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les re·
tornades a Catalunya (tram. 352·01774/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01777/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
Kalipi amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01779/08)

Proposta de compareixença d’una representació de La 
Llum del Nord amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01780/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Professionals Dominicans a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 352· 
01781/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Professionals Estudiants a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’acollida de les perso nes 
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de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01818/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació d’Equatorians a Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01822/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Residents Xinesos a Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01825/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’Unes·
cocat amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01832/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·
legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01845/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Cecot amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01846/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01847/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Cases Regionals i Provincials de Cata·
lunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01559/08)

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials retirades

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01830/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i les retornades a Catalunya (tram. 352·01833/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01836/08)

Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01795/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Cubans a Catalunya amb relació al Projecte 
de llei d’acollida de les persones immigrades i les retor·
nades a Catalunya (tram. 352·01796/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Saló 
Perú amb relació al Projecte de llei d’acollida de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01797/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Badalona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01800/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01801/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Bayt Al·Thagafa amb relació al Projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retorna·
des a Catalunya (tram. 352·01802/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Ca·
sal Argentí a Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades 
a Catalunya (tram. 352·01805/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes 
d’Ensenyament Secundari de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya (tram. 352·01807/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Treballadors i Immigrants Marroquins a 
Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de 
les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01809/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Centro Filipino Tuluyan San Benito amb relació al Pro·
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya (tram. 352·01811/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01813/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’acollida de les per·
sones immigrades i les retornades a Catalunya (tram. 
352·01814/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
de les persones immigrades i les retornades a Catalunya 
(tram. 352·01816/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida 
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relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01868/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 352·01869/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 352·01870/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infàn·
cia i l’Adolescència amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 352·01871/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Famílies Acollidores de Barcelona amb re·
lació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència (Tram. 352·01872/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de representants dels Mos·
sos d’Esquadra responsables en matèria de menors 
(Tram. 352·01873/08)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Par·
lamentari Socialistes · Ciutadans pel Canvi, Grup Par·
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquer·
ra Unida i Alternativa

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Famílies Acollidores amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado·
lescència (Tram. 352·01874/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Vicki Bernadet amb relació al Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn·
cia (Tram. 352·01875/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01876/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fe·
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència (Tram. 352·01877/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01878/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància 
i l’Adolescència amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01879/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei dels 

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 62863).

Tràmits afectats: a partir de la presentació d’esmenes a 
l’articulat inclusivament.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

Projecte	de	llei	dels	drets	i	les	oportuni-
tats	de	la	infància	i	l’adolescència
Tram. 200-00064/08

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 
de Benestar i Immigració, 12.11.2009

Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença de Raúl Sánchez, president 
de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 352·01863/08)

Proposta de compareixença de Lluís Vallés, repre·
sentant de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01864/08)

Proposta de compareixença de Jorge Vidal·Quadras, 
representant de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01865/08)

Grup Mixt

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles·
cència amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01866/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Sín·
dic de Greuges amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01867/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb 
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Proposta de compareixença d’una representació de Ca·
sals dels Infants del Raval amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència (Tram. 352·01894/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01895/08)

Proposta de compareixença de Jordi Cots Moner amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01896/08)

Proposta de compareixença de Jaume Funes amb rela·
ció al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència (Tram. 352·01897/08)

Proposta de compareixença de Xavier Puigdollers 
i Noblom amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01898/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Benestar i Immigració, 
05.05.2009 (DSPC-C 559)

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Famílies Acollidores de Barcelona amb re·
lació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència (Tram. 353·00682/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Vicki Bernadet amb relació al Projecte de llei 
dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescèn·
cia (Tram. 353·00683/08)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 353·00684/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Fe·
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro·
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència (Tram. 353·00685/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 353·00686/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infàn·
cia i l’Adolescència amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353·00687/08)

drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 352·01880/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado·
lescència (Tram. 352·01881/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana per a la Infància Maltractada amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01882/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’UNI·
CEF Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01883/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Save 
the Children amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01884/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01885/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Glo·
bal Movement For Children amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència (Tram. 352·01886/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 352·01887/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado·
lescència (Tram. 352·01888/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Sín·
dic de Greuges amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01889/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 352·01890/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Pro·
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència (Tram. 352·01891/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència (Tram. 352·01892/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 352·01893/08)
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Proposta de compareixença d’una representació de Ca·
sals dels Infants del Raval amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència (Tram. 353·00702/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Cà·
ritas Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353·00703/08)

Proposta de compareixença de Jordi Cots Moner amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 353·00704/08)

Proposta de compareixença de Jaume Funes amb rela·
ció al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la 
infància i l’adolescència (Tram. 353·00705/08)

Proposta de compareixença de Xavier Puigdollers 
i Noblom amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353·00706/08)

Propostes de compareixença d’organitza-
cions i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença de Raúl Sánchez, president 
de Famílies Nombroses de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 352·01863/08)

Proposta de compareixença de Lluís Vallés, repre·
sentant de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01864/08)

Proposta de compareixença de Jorge Vidal·Quadras, 
representant de l’Associació de Famílies Acollidores de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01865/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles·
cència amb relació al Projecte de llei dels drets i les 
oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01866/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Sín·
dic de Greuges amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
352·01867/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de Treball Econòmic i Social amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 352·01869/08)

Proposta de compareixença de representants dels Mos·
sos d’Esquadra responsables en matèria de menors 
(Tram. 352·01873/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353·00688/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Fundació Catalana de l’Esplai amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado·
lescència (Tram. 353·00689/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació Catalana per a la Infància Maltractada amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 353·00690/08)

Proposta de compareixença d’una representació d’UNI·
CEF Catalunya amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353·00691/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Save 
the Children amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353·00692/08)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 353·00693/08)

Proposta de compareixença d’una representació de Glo·
bal Movement For Children amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència (Tram. 353·00694/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei dels drets i les oportunitats de 
la infància i l’adolescència (Tram. 353·00695/08)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As·
sociació de Mestres Rosa Sensat amb relació al Projecte 
de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’ado·
lescència (Tram. 353·00696/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Sín·
dic de Greuges amb relació al Projecte de llei dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència (Tram. 
353·00697/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei dels 
drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
(Tram. 353·00698/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consell de l’Advocacia Catalana amb relació al Pro·
jecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència (Tram. 353·00699/08)

Proposta de compareixença d’una representació del Col·
legi de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència (Tram. 353·00700/08)

Proposta de compareixença d’una representació del 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà amb relació al 
Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infàn·
cia i l’adolescència (Tram. 353·00701/08)
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Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
21/2000,	de	29	de	desembre,	sobre	els	
drets	d’informació	concernent	la	salut	i	
l’autonomia	del	pacient	i	la	documenta-
ció	clínica
Tram. 200-00073/08

Text presentat
Reg. 62773 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la consellera d’Economia i Finances 
s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informa·
ció concernent la salut i l’autonomia del pacient i la do·
cumentació clínica i s’autoritza l’esmentada consellera 
perquè el presenti al Parlament, tot sol·licitant la seva 
tramitació pel procediment d’urgència.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el deu de novembre de dos mil 
nou.

Barcelona, 10 de novembre de 2009

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de Llei de modificació de la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, sobre els drets d’informació 
concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica.

Preàmbul

La Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’in·
formació concernent la salut i l’autonomia del pacient i 
la documentació clínica es va dictar amb la finalitat de 
completar les previsions que en matèria de drets relatius 
a la informació clínica i l’autonomia individual dels i les 
pacients va establir, en primer terme, la Llei 14/1986, 
de 25 d’abril, general de sanitat i, posteriorment la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalu·
nya. Així mateix, en la regulació d’aquests drets, la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, va tenir especialment en 
compte el primer instrument internacional amb caràcter 
jurídic vinculant pels països que el van subscriure: el 
Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels 
drets humans i la dignitat de l’ésser humà respecte a 
les aplicacions de la biologia i la medicina (Conveni 
sobre els drets de l’home i la biomedicina), subscrit el 

Projecte	de	llei	de	la	llengua	de	signes	
catalana
Tram. 200-00065/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62978).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
1 dia.

Finiment del termini: 26.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Projecte	de	llei	de	creació	del	municipi	
de	la	Canonja
Tram. 200-00067/08

Pròrroga del termini per a proposar com-
pareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63015).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.11.2009 al 30.11.2009).

Finiment del termini: 01.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Projecte	de	llei	de	l’Autoritat	de	Protec-
ció	de	Dades	de	Catalunya
Tram. 200-00070/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 62970) i Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 62985).

Pròrroga: 1 dia, última.

Finiment del termini: 26.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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quin sigui el suport en el que consti i que no ha de ser 
necessàriament el suport original. En segon lloc, assig·
na la responsabilitat de la custòdia i la conservació de la 
història clínica a la direcció dels centres sanitaris o en 
els professionals sanitaris quan duguin a terme la seva 
activitat de manera individual i finalment determina que 
són d’aplicació a la documentació clínica les mesures 
tècniques de seguretat aplicables als fitxers de dades de 
caràcter personal, en els termes establerts a la Llei orgà·
nica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal i les normes que la desenvolupen.

D’altra banda, el criteri de conservació dels documents 
més rellevants de la història clínica, que s’estableix en 
la redacció actual de l’article 12 de la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, de 20 anys a comptar des de la 
mort de la persona, i la dificultat amb què sovint es 
troben els centres sanitaris per conèixer si les històries 
clíniques corresponent a pacients que hagin finat i, en 
quin moment s’ha produït la defunció, comporta que 
a la pràctica els centres sanitaris es vegin obligats a 
conservar de forma indefinida la major part de les his·
tòries clíniques que tenen en els seus arxius. Aquest fet 
suposa una acumulació de documentació clínica que ja 
no és utilitzada per cap de les finalitats que li atribueix 
la legislació vigent, i que genera problemes de disponi·
bilitat d’espai per a la conservació, amb les conseqüents 
repercussions sobre l’organització i funcionament dels 
centres sanitaris.

L’opció de digitalitzar la totalitat de les històries clíni·
ques que a l’actualitat es troben als arxius dels centres 
hospitalaris si bé permetria solucionar els problemes 
d’espai que genera la conservació de les històries clíni·
ques, seria una solució incongruent perquè obligaria als 
centres a invertir recursos per a fer efectiu aquest procés 
de digitalització en històries clíniques que pel temps 
transcorregut han perdut ja la seva finalitat d’ús.

La finalitat principal de la història clínica, com a ins·
trument destinat a garantir una adequada assistència 
sanitària, determina la necessitat que les històries clí·
niques corresponents a processos assistencials actius 
estiguin a disposició del personal sanitari encarregat 
de l’assistència als i les pacients. El fet que els centres 
sanitaris hagin de destinar a arxiu una superfície molt 
considerable de les seves instal·lacions, per conservar 
documentació clínica, que no correspon a processos 
assistencials actius, ni a cap de les altres finalitats que 
la legislació vigent atribueix a la història clínica im·
pedeix que aquests espais es puguin destinar a altres 
finalitats, incloses les finalitats assistencials, de mane·
ra que reverteixin en una millora dels equipaments i 
instal·lacions dels centres hospitalaris i, en darrer terme, 
en una millora de la qualitat assistencial. Així mateix, 
impedeix que aquests espais es puguin destinar a pal·
liar les necessitats que genera la creixent demanda as·
sistencial, fet que es tradueix en una manca d’eficiència 
dels recursos de què disposen els centres per a l’activitat 
assistencial.

Mitjançant aquesta Llei es redueix el termini real de 
conservació de la història clínica de manera que, d’a·
cord amb el principi de seguretat jurídica, s’ofereixin 
les garanties necessàries per a la ciutadania que els cen·

dia 4 d’abril de 1997 i que va entrar en vigor a l’Estat 
Espanyol l’1 de gener de 2000. Aquest Conveni es re·
feria expressament i amb deteniment a la necessitat de 
reconèixer aquests drets.

Posteriorment a l’entrada en vigor de la Llei 21/2000, 
de 29 de desembre, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, 
bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clí·
nica va regular amb caràcter bàsic els drets i les obliga·
cions de pacients, persones usuàries i professionals, així 
com dels centres i serveis sanitaris, públics i privats, en 
matèria d’autonomia dels i les pacients i d’informació i 
documentació clínica.

La història clínica és un instrument destinat primordial·
ment a garantir una assistència adequada al pacient però 
també és una font d’informació necessària per a finali·
tats epidemiològiques, de salut pública, d’investigació 
o docència, i per a dur a terme funcions d’inspecció, 
avaluació, acreditació i planificació sanitària, funci·
ons, totes elles, constitutives d’actuacions fonamentals 
del sistema sanitari. A banda d’aquestes funcions de la 
història clínica, ja previstes a la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsi·
ca estatal preveu també l’ús de la història clínica amb 
finalitats judicials, d’acord amb allò que disposin els 
jutges i tribunals en el procés corresponent, i quan si·
gui necessari per motius d’organització i funcionament 
del Sistema Nacional de Salut. L’article 17 de la Llei 
41/2002, de 14 de novembre, que regula la conservació 
de la història clínica, estableix els terminis de conser·
vació de la història clínica en funció dels diferents usos 
i finalitats que aquesta té atribuïdes i incorpora deter·
minades previsions per a fer efectiva la conservació de 
la història clínica en les condicions que garanteixin el 
seu correcte manteniment i seguretat.

Mitjançant la modificació de l’article 12 de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, que s’opera amb aquesta 
Llei, d’una banda, es determinen amb major concreció 
els requeriments de custòdia i conservació de la his·
tòria clínica i de l’altra es redefineixen els terminis de 
conservació actualment vigents, amb la finalitat, d’una 
banda, de facilitar el còmput d’aquests terminis i de 
l’altra per garantir que la conservació de la història 
clínica es faci efectiva de manera que pugui respon·
dre a totes les finalitats que té atribuïdes, sense que 
l’obligació de custòdia repercuteixi desfavorablement 
en l’organització dels centres sanitaris, de manera que 
aquesta redefinició de terminis pugui revertir, en darrer 
terme, en una millora de la qualitat assistencial. Així 
mateix, la Llei incorpora a l’article 12 una previsió so·
bre la necessitat de custòdia de les històries clíniques 
més enllà del tancament de centres sanitaris o del ces·
sament definitiu d’activitats professionals sanitàries a 
títol individual.

Quant als requeriments de conservació, aquesta Llei 
incorpora tres previsions. En primer lloc, determina 
l’obligació dels centres sanitaris de conservar la història 
clínica en les condicions que garanteixin l’autenticitat, 
integritat, confidencialitat i preservació de la informació 
assistencial registrada, així com la seva reproductibilitat 
futura durant el temps d’obligada conservació, qualsevol 
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Article 1

Es modifica l’article 12 de la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient, que queda redactat de 
la manera següent: 

«Article 12

»La conservació de la història clínica

»1. La responsabilitat de la custodia de la història clínica 
recau en la direcció dels centres sanitaris o bé en els i les 
professionals sanitaris que duen a terme la seva activitat 
de manera individual. La història clínica s’ha de con·
servar en les condicions que garanteixin l’autenticitat, 
integritat, confidencialitat i preservació de la informació 
assistencial registrada, així com la seva reproductibilitat 
futura durant el temps d’obligada conservació, qualsevol 
quin sigui el suport en el que consti i que no ha de ser 
necessàriament el suport original.

»Tot procés de translació de informació des del suport 
original de la història clínica a un suport digital o altre 
ha de garantir la inalterabilitat i autenticitat de la infor·
mació assistencial. Les mesures tècniques i organitza·
tives de seguretat que s’adoptin a aquest efecte han de 
quedar recollides en protocols interns aprovats per la 
direcció del centre sanitari.

»2. De la història clínica s’han de conservar, juntament 
amb les dades d’identificació del pacient, durant 15 anys 
com a mínim, comptadors a partir de la data d’alta de 
cada procés assistencial: els fulls de consentiment in·
format, els informes d’alta, els informes quirúrgics i 
el registre de part, les dades relatives a l’anestèsia, els 
informes d’exploracions complementàries, els informes 
de necròpsia i els informes d’anatomia patològica.

»3. La resta de documentació que integra la història 
clínica es podrà destruir transcorreguts 5 anys des de 
la data d’alta de cada procés assistencial.

»4. No obstant el que estableixen els apartats 2 i 3 
d’aquest article, la documentació que sigui rellevant a 
efectes assistencials, que incorporarà en el seu cas el 
document de voluntats anticipades, s’ha de conservar 
durant tot el temps que calgui. Així mateix, s’haurà de 
conservar la documentació que sigui rellevant a efectes 
epidemiològics, d’investigació o d’organització i fun·
cionament del Sistema Nacional de la Salut, durant tot 
el temps que sigui necessari, de manera que en el seu 
tractament s’eviti identificar les persones afectades, 
llevat que l’anonimització sigui incompatible amb les 
finalitats perseguides. La documentació clínica també 
es conservarà a efectes judicials, de conformitat amb 
la normativa vigent.

»5. La decisió de conservar la història clínica, en els 
termes establerts en l’apartat anterior, correspon a la 
direcció mèdica del centre sanitari, a proposta de fa·
cultatiu o facultativa, previ informe de la unitat encar·
regada de la gestió de la història clínica en cada centre. 
Aquesta decisió correspon als mateixos facultatius o 
facultatives quan desenvolupin la seva activitat de ma·
nera individual.

tres sanitaris adoptaran les mesures adequades perquè 
la història clínica pugui respondre a totes les finalitats 
i usos previstos a la legislació aplicable, tant el fona·
mental com a instrument destinat a garantir una ade·
quada l’assistència sanitària, com també el seu ús amb 
finalitats judicials, epidemiològiques, d’investigació o 
d’organització i funcionament del Sistema Nacional de 
Salut. També es facilita el còmput d’aquest termini que 
començarà a comptar a partir de l’alta de cada procés 
assistencial, com a criteri més fàcilment objectivable 
per als centres assistencials.

Aquesta modificació també ha de repercutir favorable·
ment en les perspectives d’implantació de la història 
clínica informatitzada ja que permetrà reduir la capa·
citat dels arxius magnètics i accelerar el temps d’accés 
a la història clínica.

Així, s’estableix un termini mínim de conservació de 
la documentació més rellevant de la història clínica de 
15 anys a comptar des de la data d’alta de cada procés 
assistencial. La resta de documentació que integra la 
història clínica es preveu que es pugui destruir trans·
correguts cinc anys des de la data d’alta de cada procés 
assistencial.

No seran d’aplicació aquests terminis mínims de con·
servació a aquella documentació que sigui rellevant a 
efectes assistencials, epidemiològics, d’investigació o 
d’organització i funcionament del Sistema Nacional de 
Salut, ja que en aquests casos es determina l’obligació 
dels centres de conservar aquesta documentació durant 
tot el temps que sigui necessari. Es preveu també que 
la documentació clínica s’hagi de conservar a efectes 
judicials, de conformitat amb la normativa vigent.

Quant a la conservació de les històries clíniques que es 
trobin sota custòdia de centres sanitaris que prevegin 
tancar o de professionals de la sanitat que prevegin ces·
sar definitivament en la seva activitat, la Llei incorpora 
com a manament que s’adoptin, en relació amb aquests 
processos, mesures que permetin que es mantingui la 
possibilitat dels accessos legalment reconeguts, en be·
nefici de l’assistència i especialment dels drets dels i les 
pacients en matèria de documentació clínica, i habilita 
el Govern perquè, mitjançant norma reglamentària, es·
tableixi aquestes mesures aplicables a la custòdia de les 
històries clíniques. Aquesta regulació, de caràcter or·
ganitzatiu, ha de permetre establir solucions adequades 
en funció de la tipologia de centres i serveis sanitaris, i 
del règim de titularitat, com també de la naturalesa de 
la prestació sanitària.

Amb les modificacions indicades es pretén, en definiti·
va, actualitzar la regulació relativa a la conservació de 
la història clínica, a partir de la promulgació de la Llei 
41/2002, de 14 de novembre, per, d’una banda, millor 
garantir a la ciutadania que els centres sanitaris adopten 
les mesures necessàries perquè les seves dades assis·
tencials puguin complir les finalitats �fonamentalment 
d’atenció sanitària però no exclusivament– que preveu 
la Llei i, de l’altra, redefinir els terminis de conservació 
de la història clínica per facilitar el còmput d’aquests 
terminis i per afavorir la millora de la qualitat assis·
tencial.
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4. Taula de vigències.

5. Certificat de Presentació al consell Tècnic del dia 3 
de març de 2009.

6. Edicte de 5 de març de 2009, pel qual se sotmet a 
informació pública l’Avantprojecte de llei de modifi·
cació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els 
drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del 
pacient, i documentació clínica.

7. Escrits dels tràmits d’audiència pública.

8. Esborrany de l’Avantprojecte de llei sotmès al tràmit 
d’audiència i d’informació pública.

9.  Informe interdepartamental d’impacte de gènere.

10. Informe de l’Agència Catalana de Protecció de Da·
des.

11. Informe jurídic preliminar.

12. Informe d’avaluació de l’impacte normatiu.

13. Informe de la Direcció General de Modernització 
de l’Administració.

14. Informes de l’Assessoria Jurídica, la Direcció Ge·
neral de Pressupostos i la Intervenció General del De·
partament d’Economia i Finances.

15. Certificat de presentació al Consell Tècnic del dia 
22 de setembre de 2009 com a pas previ a la sol·licitud 
de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya.

16. Dictamen 22/2009 del Consell de Treball, Econò·
mic i Social de Catalunya.

17.  Informe  jurídic.

18. Certificat d’aprovació al consell Tècnic del dia 27 
d’octubre de 2009.

19. Test aprovat en la sessió de Govern del dia 10 de 
novembre de 2009.

20. Diligència de la secretària general autoritzant la 
tramesa al Parlament.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Govern de Catalunya (reg. 62773).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

»6. Les previsions d’aquest article s’entenen sens per·
judici de l’aplicació de la normativa específica de pre·
venció de riscos laborals i de protecció de las salut dels 
treballadors i treballadores a les històries clíniques 
relatives a la vigilància de la salut dels treballadors i 
treballadores.

»7. En el supòsit de tancament de centres i serveis sa·
nitaris o de cessament definitiu de les activitats profes·
sionals sanitàries, les històries clíniques que es trobin 
sota la custòdia d’aquests centres i professionals han de 
ser objecte d’un tractament que permeti que es mantin·
gui la possibilitat dels accessos legalment reconeguts, 
en benefici de l’assistència i especialment dels drets 
dels i les pacients en matèria de documentació clínica 
i de protecció de dades personals. A aquests efectes, 
mitjançant decret, el Govern de la Generalitat podrà 
establir aquelles mesures tendents a regular, amb sub·
jecció als requeriments de la legislació de protecció de 
dades personals, la custòdia de la història clínica en 
els supòsits de tancament de centres sanitaris o de ces·
sament definitiu d’activitats professionals sanitàries a 
títol individual.

»8. Són d’aplicació a la conservació de la història clí·
nica, i al procés de translació previst a l’apartat 1, les 
mesures tècniques i organitzatives de seguretat aplica·
bles als fitxers que contenen dades de caràcter personal 
en els termes establerts a la normativa reguladora de la 
protecció de dades de caràcter personal.»

Article 2

S’afegeix una Disposició addicional Segona de la Llei 
21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informa·
ció concernent la salut i l’autonomia del pacient, amb 
el redactat següent: 

«Per ordre de la persona titular del departament compe·
tent en matèria de salut es crearà una comissió tècnica 
participada per representants d’aquest departament, i, en 
el seu cas, pels ens i organismes adscrits, les corporaci·
ons de dret públic de les professions sanitàries compe·
tents, les organitzacions que agrupen els centres i les ins·
titucions sanitàries de Catalunya i societats científiques, 
que atendrà a criteris de paritat en la seva composició, 
i la finalitat de la qual serà establir criteris uniformes 
sobre la conservació de la documentació clínica, d’acord 
amb les previsions establertes a l’article 12.»

Article 3

La Disposició addicional de la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la 
salut i l’autonomia del pacient, que passa a ser Disposi·
ció addicional Primera.

Antecedents del Projecte de llei

1. Memòria prèvia a l’inici de la tramitació aprovada a la 
sessió de Govern del dia 11 de novembre de 2008.

2. Memòria justificativa.

3. Memòria econòmica.
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Modificació de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de 
suport a les famílies

Article 1

Es modifica l’article 2 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, 
suport a les famílies, incorporant un nou apartat f, que 
quedarà redactada de la següent manera:

«f) Les famílies amb infants a càrrec que tenen recone·
guda una discapacitat igual o superior al 33%.»

Article 2

Es modifica l’article 10.1 de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, suport a les famílies, que quedarà redactada de 
la següent manera:

«Les famílies que tenen a càrrec infants menors de sis 
anys, o infants menors de vuit anys en els supòsits esta·
blerts a l’apartat 2, tenen dret a la prestació econòmica 
anual, la qual es meritarà sencer per anys naturals entre 
l’any de naixement i l’any que el fill o filla compleixi 
els sis o vuit anys, respectivament, de pagament únic, 
que el Govern, per mitjà del departament competent en 
matèria d’assistència, serveis socials i polítiques famili·
ars, atorga amb independència dels ingressos familiars 
i d’acord amb les condicions i el procediment que esta·
bleixin per reglament.»

Article 3

Es modifica l’article 10.2 de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies, que quedarà redactada 
de la següent manera:

«En famílies nombroses, les famílies monoparentals, 
i en famílies amb un infant a càrrec amb discapacitat 
igual o superior al 33%, la prestació establerta en l’apar·
tat 1 s’ha d’atorgar per tots els infants menors de vuit 
anys de la família. L’adopció i l’acolliment donen dret 
a la mateixa prestació econòmica.»

Article 4

Es modifica l’article 10.3 de la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies, que quedarà redactada 
de la següent manera:

«Són beneficiaris de la prestació econòmica per infant 
a càrrec el pare o la mare o, si s’escau, la persona que 
tingui a càrrec l’infant menor de fins a sis anys o de fins 
vuit anys, segons el cas»

Article 5

Suprimeix l’article 10.5 de la Llei 18/2003, de 4 de ju·
liol, de suport a les famílies.

Article 6

Es modifica l’article 17.1 apartat a) de la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol, de Suport a les Famílies, que quedarà 
redactada de la següent manera:

«En l’impost sobre la renda de les persones físiques: 
deduccions en la quota de naixement d’un fill o filla, 
per adopció o acolliment d’un infant i per accés a l’ha·
bitatge en règim de lloguer o de propietat de famílies 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	18/2003,	del	4	de	juliol,	de	suport	a	
les	famílies
Tram. 202-00077/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62818 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants 
del Reglament del Parlament, presenten per a la seva 
tramitació la següent

Proposició de llei de modificació de la llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies

Exposició de motius

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies 
estableix un seguit de prestacions econòmiques a càrrec 
de la Generalitat de Catalunya, per a famílies amb fills 
menors a càrrec.

Aquestes prestacions es concedeixen a les famílies amb 
fills i filles a càrrec en edats compreses de 0 a 3 anys, i a 
les famílies nombroses i monoparentals amb fills i filles 
a càrrec d’edats compreses entre 0 i 6 anys.

Hi ha altres famílies, tot i així, que no pertanyen al col·
lectiu de les famílies nombroses ni monoparentals, i que 
tenen una situació diferent. Són les famílies amb un fill 
o filla discapacitat que, malgrat poder tenir només un 
sol fill a càrrec, tenen un nivell de despesa superior al 
d’un sol fill sense cap tipus de discapacitat.

Les administracions públiques, en aquest cas la Gene·
ralitat de Catalunya, ha de contribuir en la mesura que 
sigui possible a sufragar part de les majors despeses que 
les famílies amb fills o filles amb discapacitat a càrrec 
tenen a diferència de les altres famílies, principi rector 
que es veu reflectit a l’Estatut d’Autonomia de Catalu·
nya, en els seus articles 4, 15, 16, 24, 30, 40 i 42.

És per aquest motiu que es considera necessari que 
s’equipari de forma real i efectiva el tractament que 
reben les famílies nombroses amb les monoparentals i 
aquelles que tenen un fill o filla amb un grau de disca·
pacitat igual o superior al 33%.
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Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu·
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Josep L. Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició	de	llei	d’addició	de	l’apartat	
5	de	l’article	26	de	la	Llei	2/2009,	del	12	
de	febrer,	del	Consell	de	Garanties	Es-
tatutàries
Tram. 202-00078/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62876 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament 

Daniel Sirera i Bellés, president del Crup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
Dolors Montserrat i Culleré, portaveu, Josep Llobet Na·
varro, portaveu adjunt, Belén Pajares i Ribas, Angels 
Olano Garcia, Eva Garcia i Rodríguez, Carina Mejí·
as i Sánchez, Jordi Montanya i Mias, Juan Bertomeu 
i Bertomeu, Enric Millo i Rocher, Francesc Vendrell 
i Bayona, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas 
i Rafael López I Rueda, diputades i diputats del Grup 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposició de llei: 

El Consell de Garanties Estatutàries es configura com 
l’òrgan estatutari que vetlla per l’adequació a l’Estatut 
d’autonomia i a la Constitució espanyola de les dispo·
sicions de la Generalitat, i dictamina abans de la inter·
posició o plantejament de recursos d’inconstituciona·
litat, conflictes de competència o recursos en defensa 
de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional. 
Així ho preveu l’article 2, apartat 1, de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, modificada per la Llei 17/2009, de 16 
d’octubre. 

D’aquestes funcions mereix especial atenció la de dic·
taminar sobre l’adequació de l’Estatut i a la Constitució 
dels projectes de llei de les proposicions de llei sotmesos 
a aprovació del Parlament, competència prevista a l’ar·
ticle 16.1, lletra b), de la Llei 2/2009. En efecte, l’article 
23, lletra b) de la Llei 2/2009 preveu quins són els sub·
jectes legitimats per demanar el dictamen en aquests 
supòsits (dos grups parlamentaris, una desena part de 
diputats i diputades i el Govern, sens perjudici del Sín·
dic de Greuges quan el projecte o proposició afecti a 
drets reconeguts pel Títol I de l’Estatut), i l’article 26 
regula el procediment de tramitació dels dictàmens, 

nombroses, monoparentals i amb un infant amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%, i de fills ma·
jors d’edat. La llei de mesures fiscals de la Generalitat 
pot modificar l’import de les deduccions i, si s’escau, 
els límits econòmics exigits a la base imposable dels 
contribuents.»

Article 7

Es modifica l’article 17.1 apartat c) de la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol, de Suport a les Famílies, que quedarà 
redactada de la següent manera:

«En l’impost sobre transmissions patrimonials onero·
ses: tipus reduït aplicable a la transmissió d’un immoble 
que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una família 
nombrosa, monoparental o amb un infant amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 33%, de joves o de 
persones discapacitades.»

Article 8

Es modifica Disposició addicional Tercera de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de Suport a les Famílies, que 
quedarà redactada de la següent manera:

«Famílies monoparentals, famílies nombroses i famíli·
es amb un infant a càrrec amb un grau de discapacitat 
igual o superior al 33%.

En el desplegament reglamentari d’aquesta llei, el Go·
vern ha de tenir en compte la problemàtica específica 
de les famílies monoparentals, les famílies nombroses i 
les famílies amb un infant a càrrec amb un grau de dis·
capacitat igual o superior al 33%, per tal de fer efectiu 
el principi d’igualtat establert pels articles 4 i 15 i més 
concretament el dret d’accés a les prestacions socials i 
al serveis públics segons els articles 16, 24 i 30, per tal 
de desplegar el principi de protecció de les persones i 
les famílies de l’article 40 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.»

Disposició addicional única

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

Disposició derogatòria única

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per con·
seqüent, deroguen els articles 2, 10.2, 17.2 apartat a) i 
apartat c), així com la disposició addicional tercera de la 
Llei 12/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc·
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei.
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Disposició Final 

Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya. 

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2009

Daniel Sirera i Bellés, M. Dolors Montserrat i Culleré, 
Josep Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, M. 
Ángeles Olano i García, Francesc Vendrell i Bayona, 
Eva García i Rodríguez, Carina Mejías Sánchez, Jordi 
Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Josep 
Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	desti-
nació	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	
Civil	de	Gelida	(Alt	Penedès)	a	espai	
d’usos	i	serveis	ciutadans
Tram. 250-02205/08

Esmenes presentades
Reg. 61391 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 18.11.2009

Esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 61391)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Donar suport a l’Ajuntament de Gelida en la negociació 
amb el Govern de l’Estat de les condicions de cessió de 
la caserna de la Guàrdia Civil ubicada al Municipi, 
amb la finalitat de destinar-ne el seu ús a la construcció 
d’habitatge protegit i/o d’altres equipaments socials i 
culturals.»

que a aquests efectes podem resumir en la presentació 
fonamentada de la sol·licitud en el termini de tres dies 
des de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC) del dictamen de la Comissió par·
lamentària respectiva i dels vots particulars i esmenes 
reservades.

Doncs bé, existeix en aquest tràmit un buit legal de 
gran transcendència que afecta directament als drets i 
garanties dels subjectes legitimats per demanar el dic·
tamen al Consell de Garanties Estatutàries i que deixa 
fora de control del Consell els projectes de llei i les 
proposicions de llei tramitats pel procediment legislatiu 
de lectura única previst per l’article 126 del Reglament 
del Parlament de Catalunya. En aquest procediment el 
Reglament de la Cambra permet excloure la ponència 
prèvia que discuteix el text del projecte de llei o proposi·
ció de llei i l’emissió del dictamen respectiu per part de 
la Comissió parlamentària, així com que el text pugui 
sotmetre’s a aprovació del Ple directament, amb la qual 
cosa no es contempla a la Llei 2/2009 ni el termini ni el 
moment processal en el que hom pot sol·licitar el corres·
ponent dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. 

És aquesta raó la que justifica la presentació per part del 
Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya de la 
present Proposició de llei, que té per objectiu addicionar 
un nou apartat a l’article 26 de la vigent Llei 212009, 
de 12 de febrer, en el sentit de permetre als subjectes 
legitimats per l’article 23, lletra b), a demanar –sempre 
que ho creguin convenient– el corresponent dictamen en 
els casos de tramitació pel procediment de lectura única 
en termes d’igualtat jurídica al que pot succeir amb els 
projectes de llei i les proposicions de llei que segueixen 
el procediment legislatiu ordinari reglamentàriament 
establert (ponència, dictamen de la Comissió parlamen·
tària respectiva i publicació d’aquest al BOPC). 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po·
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

Proposició de llei d’addició de l’apartat 5 de l’ar-
ticle 26 de la llei 2/2009, 12 de febrer, del Con-
sell de Garanties Estatutàries: 

Article únic 

S’afegeix l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei2/2009, de 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, que 
queda redactat de la següent manera:

«5. En el cas que el projecte de llei o proposició de llei 
respectiva s’hagi tramitat pel procediment de lectura 
única, previst per l’article 126 del Reglament del Parla·
ment de Catalunya, els subjectes legitimats de confor·
mitat amb l’article 23 d’aquesta llei poden sol·licitar el 
corresponent dictamen, prèvia comunicació a la Mesa 
del Parlament, en el termini de tres dies des de la publi·
cació del text íntegre del projecte de llei o la proposició 
de llei en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. 
En aquest supòsit, el termini per emetre el dictamen 
serà de deu dies a comptar des de la recepció de la sol·
licitud, tot entenent·se suspès el procediment legislatiu 
fins que el Consell emeti el dictamen o transcorri el 
termini de deu dies sense trametre’l a la Mesa.» 
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	desti-
nació	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	
Civil	de	Sant	Sadurní	d’Anoia	(Alt	Pene-
dès)	a	seu	de	la	policia	local
Tram. 250-02207/08

Esmenes presentades
Reg. 61393 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 18.11.2009

Esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 61393)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Donar suport a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
en la negociació amb el Govern de l’Estat de les condi-
cions de cessió de la caserna de la Guàrdia Civil ubi-
cada al Municipi, amb la finalitat de destinar-ne el seu 
ús a seu de la policia local.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	destina-
ció	de	l’antiga	caserna	de	la	Guàrdia	Ci-
vil	de	Torrelles	de	Foix	(Alt	Penedès)	a	
espai	d’usos	i	serveis	ciutadans
Tram. 250-02206/08

Esmenes presentades
Reg. 61392 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJD, 18.11.2009

Esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 61392)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Donar suport a l’Ajuntament de Torroelles de Foix en la 
negociació amb el Govern de l’Estat de les condicions 
de cessió de la caserna de la Guàrdia Civil ubicada al 
Municipi, amb la finalitat de destinar-ne el seu ús a 
la construcció d’habitatge protegit i/o d’altres equipa-
ments socials i culturals.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’estació	
depuradora	d’aigües	residuals	de	Seri-
nyà	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-02310/08

Esmenes presentades
Reg. 62480 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 23.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62480)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

Considerar la incorporació de l’actuació, ampliació 
de la capacitat de tractament de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Serinyà en la propera revisió del 
Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes.»

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
del	centre	d’atenció	primària	projectat	al	
barri	de	la	Granja	de	Molins	de	Rei	(Baix	
Llobregat)
Tram. 250-02288/08

Esmenes presentades
Reg. 61934 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 61934)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una 
valoració de l’activitat del CUAP del Pla de Sant Feliu 
de Llobregat tres mesos després de la seva posada en 
marxa, analitzant especialment l’activitat realitzada 
com a centre de referència per a Molins de Rei i, en 
funció dels resultats, valorar la conveniència que el 
nou CAP construït a la Granja es converteixi en un 
CUAP.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finiment	
de	les	obres	d’ampliació	de	la	depura-
dora	d’aigües	residuals	de	Sant	Pau	de	
Riu-sec	i	el	garantiment	de	la	salubritat	
de	les	aigües	del	riu	Sec	a	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02347/08

Esmenes presentades
Reg. 62732 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CMAH, 23.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62732)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

Resoldre amb la màxima celeritat els problemes de fun-
cionament de la instal·lació, així com acabar de progra-
mar els sistemes de control de la EDAR.»

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	del	CAP	Fontetes,	de	Cerdanyola	
del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-02331/08

Esmenes presentades
Reg. 62778 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62778)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar mantenint obert el Centre d’Aten-
ció Primària (CAP) Fontetes de Cerdanyola del Vallès 
assegurant els recursos materials, personals i econò-
mics necessaris per dur a terme la seva activitat.»
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	plans	
d’estímul	per	a	l’adquisició	de	vehicles
Tram. 250-02356/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	registre	públic	amb	seu	al	Parla-
ment	dels	estudis	i	els	dictàmens	en-
carregats	pel	Govern
Tram. 250-02357/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
als	usuaris	del	CAP	Fontetes	i	sobre	l’in-
crement	de	facultatius	i	el	millorament	
dels	accessos	al	CAP	La	Farigola,	de	
Cerdanyola	del	Vallès	(Vallès	Occiden-
tal)
Tram. 250-02350/08

Esmenes presentades
Reg. 62777 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.11.2009

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes 
- Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62777)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes · Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

– Continuar mantenint el CAP Fontetes de Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Oriental) amb les prestacions actuals i 
els serveis necessaris d’acord amb les ràtios adequades 
al nombre d’usuaris.

– Seguir garantint la lliure elecció per part dels usuaris 
del CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès, del metge 
i centre en el qual volen ser atesos.

– Mantenir en una ràtio equitativa el nombre de facul-
tatius amb el nombre d’usuaris al CAP de La Farigola, 
incloent-hi la prestació del servei de pediatria.

– Accelerar les gestions que s’estan portant a terme amb 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal de millo-
rar els accessos i les comunicacions en transport públic 
entre el centre del municipi i el barri de La Farigola, 
especialment amb el nou CAP.»

Fascicle segon
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	de	la	freqüència	de	pas	de	la	línia	
d’autobús	entre	Vilafranca	del	Penedès	
i	Barcelona
Tram. 250-02360/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	trasllat	
de	la	caserna	de	bombers	de	Vilafranca	
del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-02361/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	urgent	del	túnel	del	Castell	de	
Guardiola	a	la	carretera	C-16
Tram. 250-02363/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	règim	
d’incompatibilitats	en	l’elaboració	d’in-
formes	per	al	Govern	i	les	imputacions	
pressupostàries	dels	estudis	i	els	tre-
balls	tècnics
Tram. 250-02358/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	comissió	assessora	dels	estudis	i	
els	dictàmens	encarregats	pel	Govern
Tram. 250-02359/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	compen-
sació	als	ajuntaments	per	les	bonifica-
cions	fiscals	en	l’impost	sobre	béns	im-
mobles	de	les	entitats	concessionàries	
d’autopistes
Tram. 250-02368/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	sistema	per	a	dispensar	la	
dosi	prescrita	de	medicaments
Tram. 250-02369/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	urgent	del	túnel	de	Guardiola	de	
Berguedà	a	la	carretera	C-16
Tram. 250-02364/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	ur-
gent	de	les	obres	d’arranjament	de	la	
coberta	de	l’IES	Abat	Oliba,	de	Ripoll
Tram. 250-02366/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	pista	esportiva	al	CEIP	
Sagrat	Cor	de	Solivella	(Conca	de	Bar-
berà)
Tram. 250-02367/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	del	Pla	2000E
Tram. 250-02373/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	període	exempt	de	comptabilitza	ció	
a	efectes	de	la	prestació	per	desocu	pa-
ció
Tram. 250-02374/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	la	senyalització	de	les	carrete-
res	de	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02376/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	a	rebre	amb	qualitat	el	
senyal	de	televisió	digital	terrestre	al	
Maresme
Tram. 250-02370/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	les	competències	de	les	capitanies	
marítimes	a	la	Generalitat
Tram. 250-02371/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	Pla	2000E
Tram. 250-02372/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	de	les	propostes	del	
Departament	d’Educació	per	a	evitar	
que	les	vacances	escolars	del	febrer	
afectin	negativament	les	famílies
Tram. 250-02381/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’avança-
ment	del	pagament	de	l’ajut	de	l’Estat	
per	al	lloguer	d’habitatges	per	a	joves
Tram. 250-02382/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	pla	d’ajuts	per	a	les	editorials	
per	a	la	digitalització	dels	fons	biblio-
gràfics	i	els	nous	títols	en	català
Tram. 250-02383/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	del	Consell	de	Seguretat	Urbana	
de	Barcelona
Tram. 250-02377/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	poten-
ciació	del	turisme	israelià	al	Pallars	So-
birà,	el	Pallars	Jussà,	l’Alta	Ribagorça	i	
l’Aran
Tram. 250-02379/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	de	la	tasca	del	Laboratori	Interpro-
fessional	Lleter	de	Catalunya
Tram. 250-02380/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’ensenya-
ment	del	català	als	casals	catalans	a	
l’exterior
Tram. 250-02387/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	llibertat	de	càtedra	dels	pro-
fessors	en	l’elecció	de	la	llengua	dels	
llibres	de	text
Tram. 250-02388/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
monitors	i	assistents	per	als	alumnes	
amb	discapacitat
Tram. 250-02389/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	denominacions	«vacan-
ces	de	Nadal»	i	«Setmana	Santa»	en	el	
calendari	escolar	i	sobre	l’anul·lació	del	
veto	d’alguns	equips	directius	escolars	
a	la	celebració	d’aquestes	festes
Tram. 250-02384/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	les	llars	
d’infants	laborals
Tram. 250-02385/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	llars	d’infants	laborals
Tram. 250-02386/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	d’aprovació	del	
Mandat	marc	del	sistema	públic	audio-
visual
Tram. 250-02393/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62986).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 a l’1.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	realit-
zació	de	les	proves	de	recuperació	de	
l’educació	secundària	obligatòria	i	del	
batxillerat	al	setembre
Tram. 250-02394/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	dels	estudis	oficials	d’idiomes
Tram. 250-02395/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	redacció	
i	la	signatura	d’un	pacte	català	contra	
la	pobresa
Tram. 250-02390/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	dels	ajuts	per	a	les	persones	amb	
danys	cerebrals
Tram. 250-02391/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	convo-
catòria	d’ajuts	per	a	persones	amb	dis-
capacitat	psíquica
Tram. 250-02392/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conside-
ració	de	la	inclusió	social	de	les	perso-
nes	amb	discapacitats	en	les	polítiques	
de	cooperació	al	desenvolupament
Tram. 250-02399/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	de	documentació	re-
lativa	al	suport	econòmic	del	sistema	
educatiu
Tram. 250-02400/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequa-
ció	al	Pla	d’escola	inclusiva	del	progra-
ma	de	l’Estat	«Escola	2.0»	i	del	Projec-
te	1x1
Tram. 250-02401/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reque-
riment	de	la	disponibilitat	de	cinturons	
de	seguretat	per	a	la	contractació	d’au-
tocars	per	al	transport	escolar
Tram. 250-02396/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	de	l’Agència	Catalana	de	la	Depen-
dència
Tram. 250-02397/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	pla	de	foment	de	l’educació	en	
la	solidaritat	i	els	valors
Tram. 250-02398/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’una	estratègia	de	millora-
ment	de	les	àrees	instrumentals,	espe-
cialment	de	la	de	matemàtiques,	a	l’edu-
cació	primària	i	secundària
Tram. 250-02404/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’una	estratègia	de	lluita	con-
tra	l’absentisme	escolar
Tram. 250-02405/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	del	genocidi	armeni
Tram. 250-02406/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	l’article	6.1	del	Reial	decret	1544/2007,	
relatiu	a	l’accés	i	l’ús	dels	mitjans	de	
transport	per	persones	amb	discapa-
citat	i	l’elaboració	d’un	pla	de	supres-
sió	de	barreres	i	d’utilització	i	adaptació	
dels	transports	públics	col·lectius
Tram. 250-02402/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	paga-
ment	a	 la	Universitat	Politècnica	de	
Catalunya	de	l’aportació	econòmica	
compromesa	en	el	Pla	de	millora	del	fi-
nançament	de	l’ensenyament	superior
Tram. 250-02403/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’avaluació	
de	l’educació	inclusiva	amb	relació	als	
alumnes	amb	necessitats	educatives	
especials	associades	a	algun	tipus	de	
discapacitat
Tram. 250-02410/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	dels	professors	com	a	autoritat	
pública
Tram. 250-02411/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	signatu-
ra	del	Document	de	bones	pràctiques	
als	museus	i	els	centres	d’art
Tram. 250-02412/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	dels	accessos	per	carretera	a	l’ae-
roport	d’Alguaire
Tram. 250-02407/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	de	la	prova	de	detecció	del	virus	de	
la	immunodeficiència	humana
Tram. 250-02408/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	unitat	específica	dels	Mossos	
d’Esquadra	per	a	la	vigilància	i	la	per-
secució	dels	delictes	contra	els	vehicles	
de	transport	de	mercaderies
Tram. 250-02409/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	manteni-
ment	de	les	denominacions	«vacances	
de	Nadal»	i	«vacances	de	Setmana	San-
ta»	en	el	calendari	escolar
Tram. 250-02416/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	del	procediment	d’adjudicació	
d’herències	intestades	a	la	Generalitat
Tram. 250-02417/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	fons	per	a	urgències	socials	desti-
nat	a	les	corporacions	locals
Tram. 250-02413/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
dels	programes	de	gratuïtat	dels	llibres	
de	text
Tram. 250-02414/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62987).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	del	consum	de	flors	i	plantes	orna-
mentals
Tram. 250-02415/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 62966).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.11.2009 al 26.11.2009).

Finiment del termini: 27.11.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	definitiva	del	passeig	de	s’Abanell,	
de	Blanes	(Selva)
Tram. 250-02420/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï-
tat	de	la	planta	de	Lear	a	Roquetes	(Baix	
Ebre),	sobre	la	formació	dels	treballa-
dors	acomiadats	i	sobre	la	tramitació	i	
l’execució	de	les	infraestructures	pen-
dents	a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02421/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’autorit-
zació	d’una	prova	experimental	sobre	
la	selectivitat	del	vesc	per	a	la	captura	
d’ocells	que	inclogui	la	captura	del	tord	
a	les	Terres	de	l’Ebre
Tram. 250-02418/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	partida	pressupostària	del	Depar-
tament	d’Educació	destinada	al	paga-
ment	compensatori	pel	transport	esco-
lar	no	obligatori	a	Castelló	d’Empúries	
(Alt	Empordà)
Tram. 250-02419/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	ter-
ritorial	sectorial	de	política	 forestal	
2005-2014
Tram. 250-02424/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
pressupostària	necessària	per	a	aten-
dre	la	preservació	i	la	millora	de	les	fin-
ques	agràries	i	forestals	incloses	en	la	
Xarxa	Natura	2000
Tram. 250-02425/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	del	criteri	de	preu	final	amb	l’im-
post	sobre	el	valor	afegit	inclòs	en	els	
procediments	de	contractació	pública	
quan	intervinguin	licitadors	exempts	
de	tributació	de	l’impost	sobre	el	valor	
afegit
Tram. 250-02422/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modi-
ficació	de	l’Ordre	IRP/352/2009,	sobre	
l’obligació	dels	establiments	d’hosta-
latge	de	remetre	a	la	Direcció	General	
de	la	Policia,	per	mitjans	telemàtics,	la	
informació	relativa	a	l’estada	de	les	per-
sones	que	s’hi	allotgen
Tram. 250-02423/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI-664	entre	
Cruïlles,	Monells,	Sant	Sadurní	de	l’Heu-
ra	i	Cassà	de	la	Selva
Tram. 250-02428/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	al	millorament	del	Parc	
Agrari	del	Baix	Llobregat
Tram. 250-02429/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	prioritza-
ció	de	les	actuacions	del	Pla	de	saneja-
ment	de	les	aigües	residuals	urbanes
Tram. 250-02426/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
en	el	traçat	de	la	carretera	GI-660	entre	
la	Bisbal	de	l’Empordà	i	Calonge
Tram. 250-02427/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conver-
sió	del	Jutjat	de	Primera	Instància	núm.	
7	de	Tarragona	en	jutjat	mercantil	pur
Tram. 250-02433/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	període	de	transició	comú	en	els	
processos	de	trasllat	de	funcionaris	ju-
dicials
Tram. 250-02434/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	nome-
nament	dels	funcionaris	de	reforç	del	
Jutjat	de	Primera	Instància	núm.	7	de	
Tarragona
Tram. 250-02435/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	i	l’adequació	de	les	instal·lacions	
de	l’oficina	de	correus	i	telègrafs	de	Pi-
neda	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-02430/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	de	la	cobertura	de	telefonia	mòbil	
a	les	carreteres	del	Maresme
Tram. 250-02431/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	vagons	als	trens	de	les	línies	entre	
Barcelona	i	el	Maresme
Tram. 250-02432/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’avalua-
ció	de	l’impacte	ambiental	causat	en	els	
ecosistemes	de	la	Noguera	de	Cardós	i	
la	Noguera	Pallaresa	pel	buidatge	de	la	
presa	de	Tavascan,	al	Pallars	Sobirà
Tram. 250-02438/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	supres-
sió	dels	passos	a	nivell	de	la	xarxa	fer-
roviària	a	la	demarcació	de	Tarragona
Tram. 250-02439/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	finalitza-
ció	de	les	obres	de	l’autovia	A-22,	entre	
Lleida	i	Osca,	al	tram	de	la	variant	d’Al-
macelles
Tram. 250-02436/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	Solsonès	amb	un	helicòpter	durant	
els	mesos	d’estiu
Tram. 250-02437/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’un	centre	d’educació	infantil	i	primà-
ria	i	d’un	institut	d’educació	secundària	
per	al	curs	2010-2011	a	la	zona	sud	de	
Girona
Tram. 250-02443/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	places	a	les	escoles	d’a-
dults	de	Girona,	Salt	(Gironès),	Blanes,	
Lloret	de	Mar	(Selva)	i	Olot	(Garrotxa)	
per	al	curs	2009-2010
Tram. 250-02444/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	d’ascensors	amb	capacitat	sufici-
ent	a	l’estació	de	trens	de	Tarragona
Tram. 250-02440/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reforma	
de	l’andana	de	l’estació	de	trens	de	Tar-
ragona
Tram. 250-02441/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reober-
tura	de	l’escola	de	Gombrèn	(Ripollès)	
per	al	curs	2010-2011
Tram. 250-02442/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Premi	Nacional	de	Gastronomia	en	
la	convocatòria	dels	Premis	Nacionals	
de	Cultura
Tram. 250-02476/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62808 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carme Vidal Huguet, 
Joan Morell i Comas, Montserrat Ribera i Puig, i Joana 
Ortega i Alemany, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, propo·
sen la següent proposta de resolució

Exposició de motius

Els Premis Nacionals de Cultura van ser instituïts pel 
govern de la Generalitat de Catalunya l’any 1982 i en 
convocatòria anual en un més que merescut reconei·
xement a persones o bé a entitats per les aportacions 
o per les activitats més rellevants en diferents discipli·
nes culturals i llenguatges artístics desenvolupats tot 
al llarg del període anual que va d’una convocatòria a 
l’altra. A més de reconèixer una trajectòria professional 
i artística.

En aquesta darrera convocatòria es va atorgar el Premi 
d’Arquitectura i Espai Públic, que va recaure en l’ar·
quitecte Josep Quetglas; el Premi d’Arts Visuals, per a 
l’artista Francesc Torres; el d’Audiovisuals, per a la Mos·
tra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, 
Animac; el de Cinema, per al director Pere Portabella; 
el de Circ, per a l’Associació de Professionals de Circ de 
Catalunya i el de Teatre, per a l’actor Francesc Orella.

Altres disciplines reconegudes són el Còmic, que en 
la darrera convocatòria ha recaigut en Guillem Cifré; 
la Cultura Popular, el premi de la qual ha estat atorgat 
al gestor cultural Bienve Moya; la Dansa, atorgat a la 
realitzadora visual Núria Font; el Disseny, per al qual 
ha estat reconegut el grafista Enric Jardí, i en el terreny 
de la Literatura s’ha reconegut el catedràtic de literatura 
grega i traductor Jaume Pòrtulas.

El Premi Nacional de Música ha estat concedit al músic 
Jordi Savall; el de Patrimoni Cultural, a la Fundació Vila 
Casas; el de Pensament i Cultura Científica ha estat per a 
l’arqueòleg i paleontòleg, Eudald Carbonell; el de Perio·
disme, per a Rosa Maria Calaf i el de Projecció Social de 
la Llengua Catalana, per al llibreter Octavi Serret.

I el premi a la Trajectòria Professional i Artística ha 
estat atorgat a l’editor i crític literari Josep Maria Cas·
tellet.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	d’un	projecte	de	llei	
de	la	Sindicatura	de	Comptes
Tram. 250-02445/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	línia	d’ajuts	als	agricultors	
del	sector	de	l’olivera	de	les	Terres	de	
l’Ebre	i	sobre	l’establiment	d’autoritza-
cions	de	caça	de	les	espècies	d’ocells	
que	afecten	aquest	sector
Tram. 250-02446/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi (reg. 63014) i Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63028).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 26.11.2009 al 01.12.2009).

Finiment del termini: 02.12.2009; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.11.2009.
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turístic de la nostra destinació, Catalunya, així com un 
element vehiculador de la nostra realitat nacional.

La prova al llarg dels anys ha estat finançada principal·
ment pels municipis acollidors de les diferents etapes, 
pels espònsors i patrocinadors així com per diferents 
participacions de l’administració autonòmica.

Enguany el context econòmic està sent una dificultat per 
l’organització de la prova atès que les empreses patroci·
nadores no compten amb els mateixos recursos que en 
darreres edicions així com amb la dificultat econòmica 
que estan patint els municipis catalans i que suposen 
una negativa a acollir alguna de les etapes per falta de 
finançament.

D’altra banda, el Departament d’Innovació, Universitat 
i Empresa en aquesta darrers anys ha patrocinat esdeve·
niments esportius de caràcter internacional com l’Open 
d’Espanya de Golf, els mundials femenins d’esquí o els 
mundials de windsurf.

Tanmateix la manca de retransmissió en directe, o en 
diferit amb connexions en els Telenotícies, estan sent 
altres motius pels quals ni els municipis, amb ànim 
de promocionar·se com a destinacions turístiques, ni 
els patrocinadors es decanten en acollir una etapa de 
la prova o inserir·hi publicitat. En l’edició de 2009 la 
prova no va ser retransmesa en directe i l’organització 
de la prova va haver de fer front econòmicament a la 
producció de la mateixa.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a recolzar econòmicament la Volta Ciclista a 
Catalunya, tant des de la Secretaria General de l’Esport 
com des del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, i Turisme de Catalunya, així com a dur a ter·
me les actuacions necessàries per assegurar la retrans·
missió de la prova a través dels mitjans de comunicació 
audiovisuals.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU, Xa·
vier Crespo i Llobet, i Joan Morell i Comas, diputats 
del G. P. de CiU

Per tal com en l’edició de l’any 2008 de la Dokumenta 
de Kassel, la Fira més important d’art contemporani hi 
va ser convidada la gastronomia catalana a través de 
Ferran Adrià, la qual cosa reflectia que la gastronomia 
és reconeguda com a disciplina creativa, alhora que la 
«cuina» forma part de la cultura, i com una vella rei·
vindicació del sector,

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat perquè inclogui en la Propera Convocatòria dels 
Premis Nacionals de Cultura, el Premi Nacional de Gas·
tronomia, com a reconeixement a un element d’identitat 
cultural i com a reconeixement a la creativitat.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carme Vidal Huguet, 
Joan Morell i Comas, Montserrat Ribera i Puig, i Joana 
Ortega i Alemany, diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
la	Volta	Ciclista	a	Catalunya
Tram. 250-02477/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62813 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Xavier Crespo i Llo·
bet, i Joan Morell i Comas, diputats del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent 
proposta de resolució

Exposició de motius

La Volta Ciclista a Catalunya va néixer l’any 1911, però 
no va ser fins l’any 1923 que la Unió Esportiva Sants, 
constituïda un any abans, va agafar el timó de l’orga·
nització de la prova. Al llarg de tots aquests anys ha 
estat interrompuda en alguna ocasió, com va ser amb 
motiu de la guerra civil espanyola, i on malgrat el seu 
caràcter internacional els conflictes bèl·lics mundials, 
en diverses ocasions li han generat un caràcter estric·
tament nacional.

Des de 2005 la Volta Ciclista a Catalunya és un es·
deveniment UCI Pro Tour, on només dues proves de 
tot l’Estat espanyol han aconseguit arribar a aquesta 
categoria.

Aquesta prova esportiva de nivell internacional i que 
transcorre per territori català és un element promotor 
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’una	guia	per	a	la	detecció	de	situ-
acions	de	risc	d’accidents	infantils
Tram. 250-02479/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62815 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre les mesures de pre-
venció de l’accidentalitat infantil

Exposició de motius

Segons l’Observatori de la salut de la infància i l’ado·
lescència «Faros», impulsat per l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona, els accidents són una de les princi·
pals causes de mortalitat a la població infantil espanyola 
(la primera en el cas dels nens). A més, per cada nen 
que mor a Espanya a conseqüència d’un accident, 64 són 
ingressats a l’Hospital i 3.500 requereixen algun tipus 
d’atenció sanitària o veuen dificultada la seva activitat 
diària.

Tot i que l’elevada mortalitat infantil a causa d’acci·
dents ja és un motiu en sí mateix per a prendre mesures 
socials preventives, hem de valorar també com a dada 
preocupant el problema social i sanitari més greu que 
afecta també a un gran nombre de menors que hauran 
de ser hospitalitzats i/o patiran discapacitats a conse·
qüència de l’accident.

A Espanya la taxa de defunció per accident és de 4,55 
per cada 100.000 en el cas dels nadons menors d’un any; 
de 4,40 en el grup de nens de 1·4 anys; 2,81 en el grup 
de 5·9 anys; 3,04 en el grup de 10·14 anys i de 18,35 en 
el cas dels adolescents d’entre 15 i 19 anys.

D’aquest informe se’n desprèn que la majoria dels ac·
cidents infantils a casa o a l’entorn escolar podrien ser 
evitats si es fes una bona prevenció.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
una guia dirigida a pares i mares i educadors per tal que 
puguin detectar aquelles situacions de risc, entorns o 
objectes que poden ser causals dels accidents infantils,

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
de	recuperació	i	adeqüació	de	l’església	
de	Gandesa	(Terra	Alta)
Tram. 250-02478/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62814 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Xavier Pallarès i Po·
vill, i Carme Vidal i Huguet, diputats del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par·
lament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

L’església de la Mare de Déu de l’Assumpció situada al 
casc antic de Gandesa (Terra Alta) és un edifici romànic 
de transició al gòtic amb una excepcional portalada de 
l’Escola de Lleida.

L’ampliació del S. xvii va canviar la seva orientació, 
també se li va afegir un campanar de 40 m d’alçada.

La singularitat d’aquest edifici és la seva estructura ar·
quitectònica i el valor testimonial urbà, comporta que el 
govern de la Generalitat hagi declarat aquesta església 
bé cultural d’interès nacional.

Ara fa uns mesos i degut a unes humitats aparegudes al 
temple es van realitzar unes obres per tal de solucionar 
aquesta problemàtica. En aquestes obres de restauració 
es va trobar una cripta i l’accés a un soterrani. Aquesta 
cripta està situada a l’àbsis romànic i també van apa·
rèixer diferents criptes situades en diferents llocs del 
temple. També es va descobrir les restes dels fonaments 
de l’antiga església.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a dur a terme les actuacions de recuperació i 
consolidació de les obres d’adequació de l’Església Par·
roquial de Gandesa, declarada recentment pel Govern 
de la Generalitat Bé cultural d’interès nacional.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Xa·
vier Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU; Carme 
Vidal i Huguet, diputada del G. P. de CiU
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Segurament, aquells que atenen les necessitats de les 
persones grans en primera línia són els que millor po·
den detectar aquests maltractaments.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a elaborar 
un protocol d’actuació que permeti la prevenció, detec·
ció i seguiment d’aquells casos de maltractament en les 
persones grans.

Palau de Parlament, 11 de novembre 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	toponí-
mia	de	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-02481/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62817 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Carme Vidal Huguet, i Josep Rull i Andreu, 
diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

Proposta de resolució sobre la toponímia usada 
a l’aeroport del Prat

Exposició de motius

Segons un estudi de la Plataforma per la Llengua titulat 
Usos lingüístics i la presència del català a la toponímia 
emprada a l’Aeroport de Barcelona, presentat a finals 
d’octubre de 2009, AENA discrimina la llengua catala·
na en la toponímia emprada en els panells informatius 
i en els teleindicadors de l’aeroport del Prat.

Els casos més greus de marginació del català en els 
topònims es produeixen en diverses destinacions del 
domini lingüístic de la llengua catalana. AENA no res·
pecta els topònims oficials i propis de les destinacions 
d’aquesta àrea. Així, la localitat d’Eivissa és anunciada 
com a «Ibiza», tot i que la llei de normalització lingü·
ística del Govern de les Illes Balears, aprovada l’any 
1986, explicita clarament que l’única forma oficial dels 
topònims és la catalana. Un altre cas greu és la desig·
nació de Palma com a «Palma de Mallorca». Aquesta 
denominació és inexistent, ja que l’única forma oficial 
acceptada de la localitat és Palma. Per tant, en aquest 
cas, no es tracta només d’una exclusió de la llengua 
catalana, sinó d’una utilització errònia i incorrecta de 

així com que reculli mesures de prevenció i actuació 
davant d’aquestes situacions.

Palau de Parlament, 10 de novembre 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	protocol	d’actuació	per	a	la	preven-
ció,	la	detecció	i	el	seguiment	de	casos	
de	maltractament	de	persones	grans
Tram. 250-02480/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Benestar i Immi-
gració

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent:

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
protocol d’actuació per la prevenció, detecció 
i seguiment de casos de maltractament en les 
persones grans

Exposició de motius

En els últims anys la preocupació pels estils de vida 
de la gent gran, així com les seves necessitats i les po·
lítiques públiques envers aquest col·lectiu ha anat en 
augment.

Això és degut, entre altres coses, a que ens trobem en 
un moment històric on el nivell d’envelliment de la po·
blació és elevat, sense precedents al llarg de la història 
moderna, així com també pel fet que aquest augment 
del nombre de persones majors de 65 anys necessita de 
noves mesures a prendre per part de les polítiques públi·
ques dirigides a atendre aquest sector, des de l’atenció a 
la dependència, com també al temps de lleure, la salut i 
l’ocupació... entre altres.

Sent aquest un col·lectiu nombrosament elevat i amb 
tendència a seguir augmentant, i també sent aquest un 
col·lectiu vulnerable bàsicament en referència a aquelles 
situacions de dependència �en el sentit més ampli de la 
paraula– que fan que la persona gran estigui sotmesa 
a actuacions sobre la seva persona i els seus estils de 
vida que poden portar a traduir·se en maltractaments 
per part dels seus cuidadors i/o familiars, que poden 
portar a constituir una font important de trastorns tant 
de tipus físic com psíquic o emocional.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	d’atenció	i	seguiment	de	les	
drogodependències	al	Berguedà
Tram. 250-02482/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62819 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Salut

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Montserrat Ribera 
i Puig, i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució

Exposició de motius

La comarca del Berguedà té uns índex de consum de 
drogues (alcohol, cànnabis, cocaïna, etc.) similar a 
moltes altres comarques de Catalunya i aquesta és una 
problemàtica que preocupa molt a les famílies i a les 
administracions del Berguedà.

Segons un estudi elaborat pel Consell Comarcal entre 
joves de tercer d’ESO fins a segon de batxillerat, els 
problemes derivats del consum abusiu d’alcohol són els 
més importants de la comarca. Segons l’estudi, els ciu·
tadans tenen poca consciència del risc que representa 
el consum d’alcohol i de tabac entre els joves i adoles·
cents. Darrera l’alcohol, les altres dues substàncies més 
consumides pels joves són el tabac i el cànnabis. Però 
també es constata que amb joves més grans la cocaïna 
és molt present.

Per altra banda, la comarca del Berguedà té molts pocs 
serveis sanitaris d’atenció a persones drogodependents, 
ja que depèn del Comitè d’Atenció i Seguiment a la 
Drogodependència (CASD) del Bages. Actualment, 
les persones afectades per alguna d’aquestes malalties 
només compten amb el recurs públic d’una psiquiatra 
procedent del CASD del Bages, un dia a la setmana a 
Berga (totalment insuficient) i en cas d’ingrés per tal 
d’iniciar la desintoxicació, també s’ha de traslladar a 
Manresa. Els Centres d’Atenció Primària de la comar·
ca donen suport però no tenen recursos suficients per 
orientar als pacients i a les famílies davant d’aquesta 
dificultat.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a crear un Centre d’Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències a la comarca del Berguedà amb els 

la localitat. Igualment, AENA designa Alacant única·
ment com «Alicante», tot i que la Llei 4/1983, de 23 de 
novembre, d’ús i ensenyament en valencià estableix que 
les localitats valencianes que tinguin una denominació 
bilingüe faran constar ambdues.

En relació amb les formes dels topònims estatals de 
fora del domini lingüístic català, AENA sempre em·
pra el topònim en la seva forma castellana, tot i que 
existeixi una denominació oficial i en llengua pròpia, 
exceptuant el cas de la Corunya, on s’utilitza la forma 
en llengua gallega. Tampoc no utilitza les formes cata·
lanes en aquelles localitats en què existeix una forma 
tradicional en llengua catalana.

Finalment, pel que fa a les destinacions internacionals, 
AENA ignora les formes catalanes, emprant sempre la 
forma castellana, en aquelles destinacions en què exis·
teix una forma tradicional en aquesta llengua. Només 
s’utilitzen les formes catalanes en aquelles destinacions 
en què la forma castellana és coincident amb la catalana. 
En les destinacions en què no existeix una denominació 
en llengua castellana s’utilitza la forma original.

Cal tenir present que la utilització plena i normalitzada 
de la llengua catalana a l’aeroport del Prat és d’espe·
cial importància, ja que representa el primer punt de 
contacte amb la llengua i cultura del país per milions 
de visitants, al mateix temps que és la porta principal 
a través de la qual els catalans ens comuniquem amb 
la resta del món.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver·
gència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a reclamar al Govern espanyol que AENA faci 
un ús normalitzat de la llengua catalana en la toponímia 
emprada en els panells informatius i teleindicadors de 
l’aeroport del Prat, que hauria de passar per:

En els topònims de l’àmbit lingüístic català, tenint en 
compte que els trajectes es realitzen dins els territoris 
de parla catalana, utilitzar les formes oficials i pròpies 
d’aquestes destinacions, és a dir, les formes catalanes.

En els topònims de l’Estat de fora de l’àmbit lingüís·
tic català, d’una banda, utilitzar els dos noms oficials 
en les localitats que són dins un territori que posseeix 
llengua pròpia, i de l’altra, utilitzar la forma catalana 
en aquelles localitats que tenen una forma tradicional 
en aquesta llengua.

En els topònims de destinacions estrangeres, i per man·
tenir la dimensió internacional de l’aeroport, utilitzar 
alternativament la denominació en català, en aquells 
casos en què hi hagi una forma tradicional, el topònim 
en la seva llengua d’origen i finalment la seva traducció 
en anglès, com a principal llengua de domini interna·
cional.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car·
les Puigdemont i Casamajó, Carme Vidal Huguet, i Jo·
sep Rull i Andreu, diputats del G. P. de CiU
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que davant 
la forta crisi que s’està vivint a la comarca del Berguedà 
i les poques possibilitats d’aquest territori per a indus·
trialitzar·se, es procedeixi a donar cobertura de banda 
ampla a tots els municipis de la comarca per tal de a 
contribuir al seu desenvolupament econòmic, social i 
laboral.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Montserrat Ribera i Puig
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	la	televisió	digital	terrestre	al	Ber-
guedà
Tram. 250-02484/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62821 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la comissió d’afers institiucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Montserrat Ribera i 
Puig, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

La Televisió Digital Terrestre (TDT) és un nou sistema 
de televisió, gratuït i universal per a tothom, que anirà 
substituint progressivament la televisió analògica con·
vencional. En els propers anys, la TDT substituirà a la 
televisió analògica convencional que tots coneixem. La 
data d’apagada analògica està fixada a nivell estatal el 
3 d’abril del 2010. A Catalunya, segons la Generalitat, 
aquest procés tindrà lloc de manera gradual entre el 
2007 i finals del 2009.

La comarca del Berguedà té moltes zones fosques amb 
TDT. Molts pobles no reben bé tots els canals dispo·
nibles, segons la web de la Generalitat, i altres pobles 
són disseminats i no disposen de cobertura de TDT en 
molts indrets habitats dels seus municipis, i en d’altres 
no està ni programada. Estem a finals del 2009 i aquesta 
qüestió no està resolta.

Així doncs, municipis com Castell de l’Areny, Fígols, 
Sant Jaume de Frontanyà, Castellar del Riu, Capolat, 
Montclar, Viver i Serrateix, Vilada, etc., presenten 
problemàtiques diferents respecte a la TDT (manca de 
canals, manca de senyal, inexistència de canals amb 
TDT...)

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver·
gència i Unió presenta la següent

professionals i els recursos necessaris per al seu cor·
recte funcionament.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Montserrat Ribera i Puig, Francesc Sancho i Serena, 
diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	banda	ampla	al	Berguedà
Tram. 250-02483/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62820 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la comissió d’afers institiucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Montserrat Ribera i 
Puig, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

La deficient cobertura dels serveis de telecomunicacions 
a moltes poblacions de Catalunya va ser el motiu pel 
qual la Generalitat de Catalunya va engegar el projecte 
de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar l’accés a 
la banda ampla a totes les poblacions de més de 100 
habitants que no tinguessin cobertura del servei ADSL, 
tot suprimint la fractura digital territorial existent en 
aquests moments i assolint la cohesió del país.

La comarca del Berguedà té moltes zones fosques amb 
banda ampla, sense ADSL i Wimax, zones que són 
pobles petits. Molts d’aquests pobles són disseminats 
i, per tant, no tenen nucli o aquest és molt petit i no 
disposen de cobertura de banda ampla amb la dificul·
tat que això suposa per poder tenir connexió a Internet 
en molts indrets habitats del seu municipi. Així doncs, 
municipis com Castell de l’Areny, Figols, Sant Jaume de 
Frontanyà, Castellar del Riu, Capolat, Montclar, Viver i 
Serrateix, Santa Maria de Merlès, etc. presenten aquesta 
problemàtica.

Aquesta problemàtica pot arribar a crear dues Catalu·
nyes: una industrialitzada i avançada digitalment i una 
altra sense industrialització i fracturada digitalment. 
No oblidem que les noves tecnologies poden aportar a 
un territori nous llocs de treball que no necessitin una 
presència física del treballador. També poden ajudar 
a moltes persones a formar·se a través de la UOC o 
altres ensenyaments digitals i també per poder accedir 
als coneixements que pot oferir·nos Internet.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de CiU pre·
senta la següent:
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polat, Montclar, Viver i Serrateix, Vilada, etc. presenten 
aquesta problemàtica.

Si les persones i les famílies viuen aïllades o en petits 
nuclis o hi ha establiments de turisme rural (càmpings, 
masies...), és molt necessari poder disposar de telefonia 
mòbil per tal de poder comunicar·se davant de qualsevol 
entrebanc que els pugui sorgir. Al 2009 aquesta és una 
necessitat vital.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que davant 
la necessitat de molts pobles de la comarca del Bergue·
dà de disposar de telefonia mòbil en petits nuclis i zo·
nes rurals, es procedeixi a donar cobertura de telefonia 
mòbil a tots els municipis de la comarca abans d’acabar 
el primer trimestre de 2010.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Montserrat Ribera i Puig
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	les	al·le-
gacions	de	l’Ajuntament	de	la	Jonquera	
(Alt	Empordà)	a	les	sancions	imposades	
per	l’abocament	d’aigües	brutes
Tram. 250-02486/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62823 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Dolors Rovirola i 
Coromí, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formula la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

L’Ajuntament de La Jonquera de 3.107 habitants, va re·
bre una notificació d’una sanció de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) d’uns 6.000 euros, degut a que es va 
abocar aigua de la depuradora al riu Llobregat que passa 
pel municipi, i que no havia estat prou tractada.

La depuradora de la Jonquera, data de l’any 1970, està 
obsoleta i no dóna l’abast per depurar correctament les 
aigües brutes del municipi. Per aquesta raó, l’ACA havia 
de construir la nova depuradora. Actualment, i després 
de molt de temps en que aquesta obra ha estat encalla·
da, la depuradora ha entrat en funcionament i està en 
període de proves.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, atesa la fu·
tura apagada analògica, a procedir de manera immedi·
ata a garantir la cobertura de la TDT a aquells pobles 
de la comarca del Berguedà que encara no disposen 
d’aquesta cobertura.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Montserrat Ribera i Puig
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cobertu-
ra	de	telefonia	mòbil	al	Berguedà
Tram. 250-02485/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62822 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la comissió d’afers institiucionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Montserrat Ribera i 
Puig, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

Exposició de motius

La Generalitat de Catalunya va acordar el febrer de 
2008 amb els operadors Movistar, Orange i Vodafone 
un impuls en la cobertura de telefonia mòbil a les zones 
rurals de Catalunya, especialment allà on el mercat no 
justifica la inversió privada. Els compromisos d’aquests 
convenis, es desplegaran durant els propers tres anys 
perquè al 2010 tots els municipis de més de 50 habi·
tants tinguin cobertura de telefonia mòbil, banda ampla 
i TDT.

Els convenis preveuen que els tres operadors faran més 
de 520 actuacions per estendre la cobertura de la telefo·
nia mòbil: Movistar en farà 352, Orange 151 i Vodafone 
103. D’aquestes 520 actuacions, unes 350 aprofitaran 
torres ja existents i més de 170 es faran en torres de 
nova construcció. Com a resultat d’aquest desplegament, 
es donarà o millorarà el servei a més de 520 nuclis de 
població, unes 230.000 persones. De les 520 actuacions, 
276 són per donar cobertura a nuclis que fins ara no 
tenien servei de cap operador, la qual cosa suposa donar 
servei a més de 60.000 persones.

La comarca del Berguedà té moltes zones fosques amb 
telefonia mòbil, zones que són de pobles petits. Molts 
d’aquests pobles són disseminats i, per tant, no tenen 
nucli o aquest és molt petit i no disposen de cobertura 
de telefonia mòbil en molts indrets habitats del seu mu·
nicipi. Així doncs, municipis com Castell de l’Areny, 
Fígols, Sant Jaume de Frontanyà, Castellar del Riu, Ca·
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Proposta	de	resolució	sobre	la	bonifica-
ció	del	dos	per	cent	dels	interessos	de	
la	línia	de	crèdits	per	a	combatre	la	crisi	
al	sector	ramader
Tram. 250-02487/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62824 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Dolors Rovirola i 
Coromí, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra formula la següent proposta de resolució.

Exposició de motius

El sector ramader català està patint actualment una cri·
sis sense precedents. El sector està patit fortes reducci·
ons en la seva producció, degut a múltiples factors. Hi 
ha estimacions que pronostiquen que en alguns sectors 
el percentatge d’explotacions que han abandonat, oví·
cabrum i boví de carn, pot arribar al vint per cent.

El manteniment del baix nivell de preus, acompanyat 
dels elevats costos de producció és un dels elements més 
importants per entendre aquesta crisi.

En aquest context, el Departament d’Agricultura, Ali·
mentació i Acció Rural (DAR) va arribar a un acord 
amb els sindicats agraris, durant l’any 2007, pel qual 
el DAR assumiria el dos per cent dels interessos de la 
línia de crèdits que es va establir per combatre la cri·
si que afecta el sector. Aquests crèdits amb interessos 
bonificats tenien un quatre per cent d’interessos, el dos 
per cent els assumia el DAR i el dos per cent restant els 
assumia el Ministeri de Medi Rural i Marí (MARM) 
del Govern espanyol.

Segons l’acord, a més, el ramader començava a amor·
titzar el crèdit a partir del segon any i se li permetia 
retornar el capital en sis anys

Des dels sindicats agraris s’ha denunciat públicament 
que, un cop complert el primer any, molts pagesos han 
hagut de fer·se càrrec de la despesa, ja que el DAR en·
cara no ha abonat l’import que li pertoca equivalent als 
interessos que haurà de pagar durant els següents anys.

El sindicat majoritari ja havia demanat anteriorment 
que el DAR anticipés els diners abans que ho hagués 
de fer el ramader, per tal de no augmentar la pressió 
econòmica als ramaders.

Malgrat això, el Departament d’Agricultura, Alimenta·
ció i Acció Rural (DAR) ha incomplert el compromís 

El grup parlamentari de Convergència i Unió, va preo·
cupar·se per aquest assumpte i va preguntar al Govern 
sobre les sancions imposades per l’ACA a l’Ajuntament 
de la Jonquera.

Segons resposta parlamentària núm. tram. 311·01755/08 
i 311·01756/08, de l’Hble. Conseller de Medi Ambient, 
el motiu de l’abocament descontrolat va ser l’obturació 
durant els dies 19 i 20 de juliol de 2007, de les dues 
bombes d’entrada de la depuradora, fet que va impedir 
el tractament de les aigües entrants que varen «bypas·
sar» pràcticament en la seva totalitat directament a la 
llera sense tractar.

Segons també la resposta parlamentària del mes de juny, 
l’avaria ja va ser reparada per l’Ajuntament, tot i ser un 
municipi de només 3.000 habitants.

Per altra banda, l’Ajuntament de la Jonquera ha estat 
durant molt de temps reivindicant la necessitat de la 
construcció de la nova depuradora, ja que l’anterior de·
puradora no podia assumir totes les aigües brutes que 
li arribaven. La planificació i construcció de noves de·
puradores és competència de l’ACA.

L’Ajuntament de la Jonquera s’ha vist obligat a recórrer 
al Jutjat Contenciós �Administratiu per tal que l’ACA 
deixi sense efecte la sanció imposada, ja que ja està 
construïda la nova depuradora, que resol el problema 
de capacitat de la depuradora vella.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de con·
vergència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a considerar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de la Jonquera respecte a les sancions 
imposades pels abocaments d’aigües brutes, atès que 
ja s’han iniciat els treballs per a la nova estació depu·
radora.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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dat (Banyoles · Besalú). També cal remarcar l’absència 
d’altres parcs de temàtica paleolítica a Catalunya, on hi 
ha un projecte de recerca arqueològica en curs. En el 
seu vesant didàctic i divulgador el Parc està dirigit, tan 
als escolars com al públic en general

Pel que fa a la seva titularitat, el paratge de les coves 
del Reclau va ser propietat de la Diputació de Girona i 
dels ajuntaments de Serinyà i Banyoles fins el 1991. A 
partir de llavors, la part de la Diputació de Girona (el 
75%) va passar a mans del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, al mateix temps que el Servei d’Investigacions 
Arqueològiques passava a mans de la Generalitat de 
Catalunya, tot dins el marc dels traspassos de compe·
tències en matèria de cultura de les Diputacions a la 
Generalitat i als Consells Comarcals (de recent creació). 
Amb aquest traspàs, la titularitat del paratge del Reclau 
va quedar de la següent manera: Consell Comarcal del 
Pla de l’Estany (75%) i Ajuntaments de Banyoles i de 
Serinyà el 25% restant.

Actualment, la gestió administrativa del parc es porta a 
terme des del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la 
gestió de les investigacions des de l’Institut de Recerca 
Història de la Universitat de Girona.

El principal problema que té en l’actualitat el Parc de 
les Coves Prehistòriques de Serinyà és la seva situa·
ció econòmica, per falta d’un finançament adequat que 
permeti atendre les despeses corrents d’un parc de les 
seves característiques. Actualment, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya aporta 30.000 
euros per despeses d’inversió, que no es poden utilitzar 
per pagar despeses corrents de l’ens esmentat.

Actualment, el Parc de les Coves Prehistòriques de Seri·
nyà té un dèficit pressupostari de 16.258 euros. Aquesta 
manca de finançament adequat està fent perillar greu·
ment la pervivència d’aquest jaciment paleolític declarat 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

És per aquests motius el Grup Parlamentari de CiU pre·
senta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a garantir que el Parc de les Coves Prehistòri·
ques de Serinyà pugui continuar desenvolupant la seva 
activitat, aportant des del Departament de Cultura, el 
finançament necessari per garantir les despeses corrents 
de l’ens.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

de bonificar una part dels interessos dels crèdits de les 
explotacions ramaderes. I per tant, el que havia de ser 
una mesura per combatre la crisi s’ha convertit en un 
inconvenient i un perjudici per als ramaders.

És per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge·
neralitat a fer efectiva la bonificació del dos per cent 
dels interessos de la línia de crèdits que va establir a 
final del 2007 per combatre la crisi que afecta el sector 
ramader.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Do·
lors Rovirola i Coromí, diputada del G. P. de CiU; Xa·
vier Pallarès i Povill, diputat de G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	situa-
ció	econòmica	del	Parc	de	les	Coves	
Prehistòriques	de	Serinyà	(Pla	de	l’Es-
tany)
Tram. 250-02488/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62825 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Dolors Rovirola i 
Coromí, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formula la següent 
proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la situació econòmica 
del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà

Exposició de motius

El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà està si·
tuat a 5 km al nord de Banyoles, al costat de la car·
retera C·66, de Girona a Olot, passant per Banyoles i 
Besalú.

Al Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà hi ha 
agrupats els jaciments paleolítics més importants de 
Catalunya. Té, doncs, un valor patrimonial singular, 
per això l’any 2008 la Generalitat de Catalunya el va 
declarar Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

La seva situació és privilegiada, en un paratge no urba·
nitzat i en un entorn molt poc urbanitzat. Els accessos 
als jaciments són aptes per tots els públics i es troben en 
un lloc molt ben comunicat (la carretera C·66 passa just 
al davant) i forma part d’un itinerari turístic ja consoli·
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Des del JARC també s’ha criticat els punts de mostreig 
i la seva distribució al territori, ja que es considera que 
no és representativa del sector.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a impulsar –de manera consensuada amb els 
sectors i ajuntaments implicats– la revisió immediata 
del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del 
programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables 
en relació amb la contaminació de nitrats que proce·
deixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions 
ramaderes.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Dolors Rovirola i Coromí
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
de	la	plantilla	de	professors	de	l’escola	
d’adults	del	Solsonès
Tram. 250-02490/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62827 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Educació i Universi-
tats

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
i Irene Rigau i Oliver, diputades del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre·
senten la següent Proposta de resolució,

Exposició de motius

Actualment, el Solsonès és una de les comarques més 
castigades per la crisi econòmica. El tancament de nom·
broses empreses a la comarca des de l’inici de la crisi ha 
provocat que les persones que hi viuen, mirin de cercar 
altres sortides.

Moltes de les persones que actualment estan aturades 
opten per formar·se. L’escola d’adults del Solsonès és un 
dels centres on els aturats i aturades hi procuren cercar 
una formació.

Aquesta nova situació ha provocat un increment consi·
derable d’alumnes, un fet que ha comportat que l’escola 
d’adults del Solsonès hagi quedat totalment saturada.

En concret, l’escola amb només cinc professors, ha 
d’atendre un total de 480 alumnes. A més a més s’ha 
de tenir en compte que la llista d’espera d’aquesta escola 
és de 150 persones.

Proposta	de	resolució	sobre	la	revisió	
del	Decret	136/2009,	d’aprovació	del	
programa	d’actuació	aplicable	a	les	zo-
nes	vulnerables	amb	relació	a	la	conta-
minació	de	nitrats	que	procedeixen	de	
fonts	agràries	i	de	gestió	de	les	dejec-
cions	ramaderes
Tram. 250-02489/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62826 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Dolors Rovirola i 
Coromí, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, d’acord amb el que estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra formula la següent 
proposta de resolució.

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 
passat 1 de setembre el nou programa d’actuació per a 
les zones vulnerables de contaminació per nitrats pro·
cedents de fonts agràries, que a les comarques gironines 
afecta a 101 municipis.

Els sindicats agraris van presentar al·legacions a la nor·
mativa, en el procés d’informació pública del projecte, 
per tal d’intentar fer compatible els criteris de protecció 
de les aigües i el desenvolupament de l’activitat rama·
dera a les zones vulnerables.

Després de l’aprovació de la normativa, els sindicats 
agraris s’han mostrat indignats perquè no s’han reco·
llit les seves al·legacions i fins i tot Unió de Pagesos 
ha anunciat que està disposat a portar la normativa als 
jutjats, perquè en la seva opinió, no compleix les direc·
trius europees.

Tant Unió de Pagesos, com Joves Agricultors i Rama·
ders de Catalunya (JARC) s’han mostrat molt crítics 
sobretot en alguns aspectes de la normativa, com per 
exemple, amb els criteris per declarar les zones vulne·
rables i amb el número de pous que s’han de fer per tal 
de poder declarar una zona com a vulnerable.

Un altre aspecte molt criticat de la normativa és el que 
fa referència a que la normativa comportarà especulació 
amb els terrenys agrícoles, ja que per tenir la mateixa 
explotació ramadera, amb la nova normativa, ara es 
necessitarà un espai més gran i, per tant, alguns rama·
ders hauran de comprar més terrenys per poder tenir la 
mateixa explotació.
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llocs de treball del personal funcionari i dels diferents 
departaments de l’Administració de la Generalitat.

És a partir d’aquesta resolució que es pot afirmar que a 
les comissaries de la Regió Policial de Ponent hi hauria 
d’haver 1.198 agents del cos de Mossos d’Esquadra.

Tanmateix, el dia 23 de setembre, el Gabinet de Comu·
nicació del Departament d’Interior, va fer públic que 
la Regió Policial de Ponent actualment disposa de 872 
efectius.

Per tant, avui per avui, a Ponent hi manquen, segons 
dades oficials del Diari Oficial de la Generalitat, 326 
efectius, una xifra que representa prop del 30% d’efec·
tius i que la pròpia Generalitat reconeix.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a augmentar els efectius de Mossos d’Esquadra 
a la Regió Policial de Ponent, en el marc de la Resolu·
ció GAP/670/2009, d’11 de març, per la qual es dóna 
publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball 
del personal funcionari i dels diferents departaments 
de l’Administració de la Generalitat, atès l’augment del 
nombre de delictes a les comarques de Lleida.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, Elena Ribera i Garijo, diputades 
del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	retiment	
de	comptes	anual	de	l’evolució	del	Pacte	
nacional	per	l’habitatge	i	sobre	la	cons-
titució	d’una	comissió	específica	parla-
mentària	sobre	aquest	Pacte
Tram. 250-02492/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62829 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Sala i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

El Pacte Nacional per a l’Habitatge signat a l’octubre 
del 2007 per diferents entitats socials, econòmiques i 
partits polítics, estableix que la Comissió de Seguiment 

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incremen·
tar el nombre de professors de l’escola d’adults del Sol·
sonès degut a l’augment d’alumnes, com a conseqüència 
de la crisi.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mar·
ta Alòs i Lòpez, diputada del G. P. de CiU; Irene Rigau 
i Oliver, diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	efectius	dels	Mossos	d’Esquadra	a	
la	regió	policial	de	Ponent
Tram. 250-02491/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62828 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai·
xut, portaveu adjunt, Marta Alòs i Lòpez, i Elena Ribera 
i Garijo, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn·
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

Exposició de motius

Les dades del 2008 de la memòria de la Fiscalia Gene·
ral de l’Estat apunten a un augment espectacular dels 
delictes violents a la província de Lleida. Un augment 
de diligències d’un 23% als jutjats de Lleida ho cor·
roboren. En termes generals, els jutjats de Lleida van 
rebre l’any 2008 un total de 31.759 diligències prèvies i 
urgents, gairebé 5.000 més que l’any anterior. I la xifra 
d’enguany s’albira encara més alarmant. Els robatoris 
amb força han augmentat en un 36% i els furts en un 
15%. A més, delictes que a Lleida anaven en descens 
com el narcotràfic i el contraban de tabac han registrat 
un repunt important a l’alça.

Actualment els efectius de Mossos d’Esquadra a la 
Regió Policial de Ponent és totalment insuficient. El 
territori de Lleida mantes vegades ha reclamat l’incre·
ment d’aquests efectius amb la finalitat de millorar la 
seguretat de les seves comarques.

En aquest sentit, el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5.341 de data 18 de març d’enguany 
publicava la Resolució GAP/670/2009, d’11 demarç, 
per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de 
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de trànsit de la carretera N·340, que no correspon a la 
d’una via alternativa a la de l’autopista de peatge, es 
negociï l’alliberament de peatge entre les poblacions de 
Torredembarra i el Vendrell.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’allibera-
ment	del	peatge	entre	l’Ametlla	de	Mar	
i	Ulldecona
Tram. 250-02494/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62831 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Sala i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

L’aplicació de l’Estatut permet l’alliberament de peat·
ges a Catalunya. En aquest sentit la carretera N·340 en 
diferents trams, encara no és la via alternativa d’alta 
capacitat a l’autopista de peatge. La Intensitat Mitjana 
Diària (IMD) constaten que la via està col·lapsada de 
trànsit en diferents trams, i que justifica sobradament 
la conversió en autovia.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con·
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que d’acord 
amb el que s’estableix a la Disposició addicional Ter·
cera de l’Estatut de Catalunya, i en base a la densitat 
de trànsit de la carretera N·340, que no correspon a la 
d’una via alternativa a la de l’autopista de peatge, es 
negociï l’alliberament de peatge entre les poblacions de 
l’Ametlla i Ulldecona.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

del Pacte donarà compte anual de l’evolució del Pacte 
davant el Parlament de Catalunya, representat en una 
Comissió Parlamentària específica integrada per repre·
sentants dels diversos grups parlamentaris.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con·
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Insta el Govern a, d’acord amb el que s’estableix al 
Pacte Nacional per a l’Habitatge, donar compte anual de 
l’evolució d’aquest pacte en seu parlamentària.

2. D’acord amb les previsions del Reglament del Parla·
ment, constitueix una Comissió específica parlamentà·
ria sobre el Pacte Nacional per a l’Habitatge, integrada 
per representants de la totalitat dels diferents grups 
parlamentaris.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’allibera-
ment	del	peatge	entre	Torredembarra	i	
el	Vendrell
Tram. 250-02493/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62830 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Sala i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

Exposició de motius

L’aplicació de l’Estatut permet l’alliberament de peat·
ges a Catalunya. En aquest sentit la carretera N·340 en 
diferents trams, encara no és la via alternativa d’alta 
capacitat a l’autopista de peatge. La Intensitat Mitjana 
Diària (IMD) constaten que la via està col·lapsada de 
trànsit en diferents trams, i que justifica sobradament 
la conversió en autovia.

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con·
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que, 
d’acord amb el que s’estableix a la Disposició addicional 
Tercera de l’Estatut de Catalunya, i en base a la densitat 
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Per tot aquests motius s’ha creat l’equip de treball «Ca·
talonia Team Discovery Group» per tal de participar·hi 
des de Catalunya i fer possible que el sector investiga·
dor i la comunitat científica en general puguin disposar 
d’aquesta oportunitat i fer d’aquest projecte un nou repte 
col·lectiu de país.

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a instar el Govern de l’Estat a donar suport a l’es·
mena presentada als Pressupostos Generals de l’Estat 
2010, per tal que la competició tecnològica espacial in·
ternacional Google Lunar X Prize, sigui considerada un 
esdeveniment d’excepcional interès públic als efectes de 
l’aplicació de beneficis fiscals màxims pels anys 2010, 
2011 i 2012 per tal que ajudi a fomentar la participació 
del sector privat i en conseqüència assegurar el millor 
desenvolupament del projecte presentat per Catalonia 
Moon Discovery Group.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	de	l’article	12.g	de	la	Llei	18/1996,	
de	relacions	amb	les	comunitats	catala-
nes	de	l’exterior
Tram. 250-02496/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 62855 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Unió 
Europea

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució:

Exposició de motius

L’article 12.g de la Llei 18/1996 de 27 de desembre, 
de relacions amb les comunitats catalanes de l’Exteri·
or, contempla el dret dels membres de les comunitats 
catalanes de l’exterior a disposar d’una credencial o 
un carnet expedit per la Generalitat que n’acrediti la 
pertinença a una entitat de les comunitats catalanes de 
l’exterior, d’acord amb els criteris d’homologació que 
s’estableixin per reglament.

El Decret 118/1998, de 26 de maig, d’aprovació del 
Reglament de Relacions amb les comunitats catalanes 

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
l’esmena	presentada	als	pressupostos	
generals	de	l’Estat	del	2010	per	a	l’apli-
cació	dels	beneficis	fiscals	màxims	per	
als	anys	2010,	2011	i	2012	al	sector	pri-
vat	que	participi	en	el	projecte	Catalu-
nya	a	la	Lluna
Tram. 250-02495/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62832 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i M. Glòria Renom i 
Vallbona, diputada del Grup Parlamentari de Conver·
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

Proposta de resolució sobre el suport a l’esmena 
presentada als pressupostos Generals de l’Estat 
2010 als efectes d’aplicació de beneficis fiscals 
màxims pels anys 2010, 2011 i 2012 pel sector privat 
que participi i col·labori en el desenvolupament 
del projecte Catalonia Moon Discovery Group

Exposició de motius

Un grup d’empreses, emprenedors, professionals i cien·
tífics de Catalunya s’han unit per tal de presentar una 
candidatura catalana a la competició espacial interna·
cional Google Lunar X Prize.

Aquesta competició té per objecte la missió d’allunitzar 
un robot a la superfície de la lluna capaç de recórrer 500 
metres i enviar imatges i dades de la lluna a la terra.

D’altra banda, sota l’eslògan de la competició «Save the 
Earth» també vol col·laborar a trobar respostes i soluci·
ons a bona part dels problemes relacionats amb aspectes 
mediambientals tals com la dependència energètica i el 
canvi climàtic aprofitant els recursos energètics «nets» 
de la Lluna.

L’objectiu dels organitzadors, el cercador Google i la 
Fundació X Prize, és en essència impulsar a emprene·
dors i científics d’arreu del planeta a arribar a la Lluna 
per tal de desenvolupar una industria emergent d’alt 
valor afegit com és la industria espacial i aeronàutica i 
un dels requisits indispensables per poder·hi participar 
és que ha de ser finançada en un 90% amb capital del 
sector privat. És en aquest aspecte on rau el principal 
escull, trobar patrocinadors que es vegin incentivats 
en invertir en aquest esdeveniment de caràcter tecno·
lògic.
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que poden rebre els càrrecs del Govern, en qualsevol 
forma i valor, no pot estar fora de control i registre, 
ja que el valor dels presents pot ser, en alguns casos, 
molt rellevant.

El Govern, en resposta parlamentària amb NT 314· 
29155/08 sobre la destinació dels obsequis que rep el 
Govern i en concret sobre els obsequis rebuts pel vice·
president del Govern en la seva darrera visita a l’Equa·
dor, afirmava que aquests regals queden dipositats en 
les seus dels departaments i no s’exhibeixen. Però pos·
teriorment, es va poder comprovar per un reportatge 
institucional del Parlament de Catalunya, com un dels 
obsequis rebuts en aquest viatge estava dipositat al seu 
domicili particular.

Aquest fet posa de manifest, l’escàs control dels obse·
quis, ja sigui físics o en espècie, que reben els membres 
i càrrecs del Govern de la Generalitat.

L’adequat registre i control d’aquests obsequis pot donar 
utilitat posterior i ús públic als obsequis rebuts. Només 
com exemple, els llibres poden ser destinats a bibliote·
ques públiques i els aliments a institucions com el banc 
d’aliments o altres entitats que treballen en el suport a 
les persones que viuen al carrer.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po·
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a establir un sistema de registre i control dels 
obsequis que reben els membres i càrrecs del Govern 
en raó del seu càrrec per tal de valorar·los i decidir la 
seva utilització o destinació posterior.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2009

Daniel Sirera i Bellés Dolors Montserrat i Culleré
President GP PPC Portaveu GP PPC

Proposta	de	resolució	sobre	les	pro-
postes	de	modificació	de	la	normativa	
tributària	i	fiscal	fetes	pels	agents	que	
operen	en	l’àmbit	de	l’habitatge
Tram. 250-02498/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 62875 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Carles Sala i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució.

de l’Exterior, desenvolupa, en el seu article 7, punts 
1, 2, 3, 4, 5, 6 el referent al carnet de membre dels 
ca sals catalans, article que en la seva totalitat no ha 
estat aplicat.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
acompliment a l’article 12.g de la Llei 18/1996 de 27 de 
desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de 
l’Exterior, tot aplicant l’article 7 del Decret 118/1998 de 
26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de relacions 
amb les comunitats catalanes de l’Exterior.

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	sistema	de	registre	i	de	con-
trol	dels	obsequis	rebuts	pels	membres	
i	els	alts	càrrecs	del	Govern
Tram. 250-02497/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 62859 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, president del Grup Parlamenta·
ri del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montserrat 
i Culleré, portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, diputats, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenta la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals: 

Exposició de motius

Els membres del Govern en els seus diferents viatges 
oficials reben obsequis per part de les institucions i 
països que visiten. Tot i que sovint els obsequis que es 
reben no tenen un valor important o son simplement, 
regals simbòlics, representatius dels llocs o cultures 
que es visiten, no existeix un control sobre els obse·
quis que reben els membres del Govern en raó del seu 
càrrec.

Els obsequis són un element comú en la nostra so·
cietat. En l’àmbit privat els obsequis d’empresa són 
un sector amb un important volum de negoci que es 
desenvolupa especialment en la temporada de Nadal. 
Però aquesta cultura de l’obsequi també està instal·la·
da en el sector públic. I en aquest cas els obsequis 
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necessitat d’afrontar el sector dels animals de teràpia, la 
problemàtica dels quals va molt més enllà del seu accés 
a l’entorn i, a més a més, abasta un ventall ben ampli 
d’animals (i no només els gossos). En aquest sentit, el 
mateix articulat de la llei reconeix, en el seu preàmbul, 
que si bé «aquesta [...] no regula els animals de teràpia», 
aquests «hauran de ser objecte d’una normativa especí·
fica». Per tant, si bé no estableix terminis, reconeix la 
necessitat d’analitzar la situació del sector i d’empren·
dre, si s’escau, una regulació del mateix.

En aquest sentit, doncs, es fa necessari afrontar aspec·
tes com ara la definició i classificació dels animals de 
teràpia, la formació que han de rebre les seves persones 
instructores i tots aquells altres aspectes que permetin 
avançar cap al seu reconeixement. Perquè és evident, 
tenint en compte la funció terapèutica d’aquests gossos 
o altres animals, que resulta necessari el suport i l’estí·
mul que des del reconeixement normatiu se li pot oferir, 
ja sigui per al seu millor desenvolupament com també 
per la seguretat dels gossos o altres animals de teràpia, 
i les persones usuàries que se’n beneficien.

És per totes aquestes raons que els grups Parlamentaris 
sotasignats presenten a la Comissió de Benestar i Im·
migració la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene·
ralitat a crear un grup de treball que estudiï la situació 
dels animals de teràpia i impulsi, si s’escau, la seva re·
gulació.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Mi·
quel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna Simó 
i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Montserrat 
i Culleré, portaveu del G. P. del PPC; Dolors Camats i 
Luís, portaveu del G. P. d’ ICV·EUiA; Albert Rivera i 
Díaz, portaveu del G. Mixt 

Exposició de motius

El Pacte Nacional per a l’Habitatge signat a l’octubre 
del 2007 a l’Annex·II, estableix que el Govern de la 
Generalitat crearà una comissió de treball per estudiar 
les propostes rebudes dels diversos agents que operen 
en l’àmbit de l’habitatge, relatives a eventuals modifica·
cions en la normativa tributària i fiscal que recau sobre 
el sector de l’habitatge.

Com sigui que no tenim cap constància, que dos anys 
després de la signatura del Pacte s’hagi constituït aques·
ta Comissió, i

Atès el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de Con·
vergència i Unió, presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que:

D’acord amb el que s’estableix al Pacte Nacional, cons·
tituir una Comissió de treball per estudiar les propostes 
rebudes dels diversos agents que operen en l’àmbit de 
l’habitatge, relatives a eventuals modificacions en la 
normativa tributària i fiscal que recau sobre el sector 
de l’habitatge.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Sala i Roca
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	treball	per	a	estudiar	la	si-
tuació	dels	animals	de	teràpia	i	impul-
sar-ne	la	regulació
Tram. 250-02499/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt
Reg. 62877 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu els articles 145 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució sobre els 
animals de teràpia: 

Exposició de motius

La tramitació del projecte de Llei que regula l’accés a 
l’entorn de les persones amb discapacitats usuàries de 
gossos d’assistència ha posat en evidència, tant en el 
tràmit de compareixences com en el debat polític, la 
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recuperació, i, per tant, iniciatives com l’esmentada cal 
aplaudir·les i encoratjar de mantenir·les i millorar·les. 
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent:

Proposta de resolució:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a:

1. Col·laborar �sempre que això sigui possible i d’acord 
amb les seves competències i recursos– en aquelles ini·
ciatives públiques o que emprenguin les entitats occi·
tanes que ajudin a fer avançar l’ús social de la llengua 
occitana, denominada aranès a l’Aran, que a Catalunya 
és oficial.

2. Establir els lligams polítics i culturals possibles amb 
les institucions i entitats occitanes a fi d’afavorir l’ús 
social de la llengua occitana a tot el territori del seu 
àmbit lingüístic, inclosa la Val d’Aran, i a difondre i 
intercanviar els fruits de la riquesa patrimonial de les 
llengües veïnes, la catalana i l’occitana.

Palau del Parlament,18 de novembre del 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Dolors Ca·
mats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV·EUiA

Proposta	de	resolució	sobre	 la	col-
laboració	en	les	iniciatives	que	ajudin	a	
fer	avançar	l’ús	social	de	l’occità	i	sobre	
l’establiment	de	lligams	polítics	i	cultu-
rals	amb	les	entitats	occitanes
Tram. 250-02500/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 62878 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

El grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
preveu l’article 145 del Reglament del Parlament, pre·
senten la següent proposta de resolució de suport a l’ús 
social de la llengua occitana en el seu àmbit lingüístic.

Exposició de motius

Des de sempre, el Parlament de Catalunya ha reclamat 
el reconeixement del català com a llengua oficial i de 
ple dret en tots els usos dins el seu territori, i així ha 
treballat per tal de fer·ho realitat. Així mateix, tot allò 
que el Parlament de Catalunya ha defensat per al català, 
en tant que llengua pròpia de Catalunya, també ho ha 
defensat per a la llengua pròpia de l’Aran: l’aranès, nom 
que rep la llengua occitana a l’Aran.

Actualment, la llengua occitana és oficial a Catalunya 
des del nou Estatut del 2006, i el Parlament de Cata·
lunya expressa el seu desig que aquesta oficialitat pro·
gressivament arribi a tots els territoris on hom parla 
aquesta llengua, d’acord amb els mateixos fonaments 
de la Unió Europea, que en l’article 22 de la Carta de 
drets fonamentals declara específicament el respecte a 
la pluralitat lingüística com una riquesa que cal man·
tenir i envigorir.

Fer un ús normal de la llengua pròpia en les nostres 
vides és un dret de les persones i dels pobles que formen 
part de la Unió Europea.

Mentre aquesta oficialitat no arriba, però, no són poques 
les iniciatives socials i culturals que de l’altre costat dels 
Pirineus treballen per la recuperació i la normalització 
de la llengua occitana en els seus territoris. En aquest 
sentit, el Parlament de Catalunya vol felicitar la comuna 
de Tolosa, així com els responsables dels transports col·
lectius de la vila (Tisséo), per, aprofitant l’esdeveniment 
cultural del Festival d’Occitània, introduir l’occità en els 
missatges de veu del servei de metro de la ciutat.

La normalització i l’aparició en l’espai i la vida públics 
d’una llengua minoritzada és cabdal per fomentar·ne la 
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y al 2007 (tram. 256·00052/08); 8/2009, referente a la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, cor·
respondiente al 2007 (tram. 256·00053/08); 9/2009, 
referente al Grup Corporación Catalana de Radio y 
Televisión, correspondiente al 2005 i al 2006 (tram. 
256·00054/08); 10/2009, referente a la Corporación 
Catalana de Radio y Televisión, correspondiente al 
2005 i al 2006 (tram. 256·00055/08) y 11/2009, refe·
rente a Televisión de Cataluña, correspondiente al 2005 
y al 2006 (tram. 256·00056/08).

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a seguir 
las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas que 
recogen los informes mencionados.

Palau del Parlament, 18 de noviembre de 2009

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republiana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62842)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse·
güent al debat dels procediments relatius a l’Informe de 
fiscalització 7/2009, referent a la Corporació Sanitària 
Parc Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007 
(256·00052/08); l’Informe de fiscalització 8/2009, re·
ferent a l’Agència Catalana de Cooperació al Desen·
volupament, corresponent al 2007 (256·00053/08); 
l’Informe de fiscalització 9/2009, referent al Grup 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, correspo·
nent al 2005 i al 2006 (256·00054/08); l’Informe de 
fiscalització 10/2009, referent a la Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 
(256·00055/08) i l’Informe de fiscalització 11/2009, 
referent a Televisió de Catalunya, corresponent al 2005 
i al 2006 (256·00056/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’Informe de fiscalització 7/2009, referent a la 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, correspo·
nent al 2006 i al 2007 (256·00052/08); l’Informe de 
fiscalització 8/2009, referent a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2007 
(256·00053/08); l’Informe de fiscalització 9/2009, refe·
rent al Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
corresponent al 2005 i al 2006 (256·00054/08); l’In·
forme de fiscalització 10/2009, referent a la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i 
al 2006 (256·00055/08) i l’Informe de fiscalització 
11/2009, referent a Televisió de Catalunya, corresponent 
al 2005 i al 2006 (256·00056/08).

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediments	relatius	a	l’Informe	de	fis-
calització	7/2009,	referent	a	la	Corpora-
ció	Sanitària	Parc	Taulí	de	Sabadell,	cor-
responent	al	2006	i	al	2007;	a	l’Informe	
de	fiscalització	8/2009,	referent	a	l’Agèn-
cia	Catalana	de	Cooperació	al	Desenvo-
lupament,	corresponent	al	2007;		a	l’In-
forme	de	fiscalització	9/2009,	referent	al	
Grup	Corporació	Catalana	de	Ràdio	i	Te-
levisió,	corresponent	al	2005	i	al	2006;	a	
l’Informe	de	fiscalització	10/2009,	refe-
rent	a	la	Corporació	Catalana	de	Ràdio	i	
Televisió,	corresponent	al	2005	i	al	2006,	
i	a	l’Informe	de	fiscalització	11/2009,	re-
ferent	a	Televisió	de	Catalunya,	corres-
ponent	al	2005	i	al	2006
Tram. 256-00052/08, 256-00053/08, 
256-00054/08, 256-00055/08 i 256-00056/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 62841, 62842, 62849, 62850, 
62851, 62852 i 62853 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CSC, 19.11.2009

Propostes presentades pel Grup Mixt (reg. 62841)

A la Mesa del Parlament

José Domingo Domingo, portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, de conformidad con lo que dispone el artículo 
145 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre·
senta la Propuesta de resolución subsiguiente al debate 
de los procedimientos relativos a los siguientes informes 
de fiscalización presentados por la Sindicatura de Cu·
entas: 7/2009, referente a la Corporación Sanitaria Parc 
Taulí de Sabadell, correspondiente al 2006 y al 2007 
(tram. 256·00052/08); 8/2009, referente a la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo, correspondien·
te al 2007 (tram. 256·00053/08); 9/2009, referente al 
Grup Corporación Catalana de Radio y Televisión, cor·
respondiente al 2005 i al 2006 (tram. 256·00054/08); 
10/2009, referente a la Corporación Catalana de Radio 
y Televisión, correspondiente al 2005 i al 2006 (tram. 
256·00055/08) y 11/2009, referente a Televisión de Ca·
taluña, correspondiente al 2005 y al 2006 (tram. 256·  
0056/08).

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba los informes de 
fiscalización 7/2009, referente a la Corporación Sani·
taria Parc Taulí de Sabadell, correspondiente al 2006 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 9/2009, referent al Grup 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent 
al 2005 i al 2006 (tram. 256·00054/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit·
zació 9/2009, referent al Grup Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 
256·00054/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 10/2009, referent a la Cor·
poració Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 
2005 i al 2006 (tram. 256·00055/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca·
lització 10/2009, referent a la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 
256·00055/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 11/2009, referent a Televisió 
de Catalunya, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 
256·00056/08).

Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci·
ons de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 18 de novembre 2009

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P.  d’ERC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del G. P. d’ICV·EUiA

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62849, 62850, 62851, 62852 i 
62853)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 7/2009, referent a la Cor·
poració Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent 
al 2006 i al 2007 (tram. 256·00052/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca·
lització 7/2009, referent a la Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007 (tram. 
256·00052/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 8/2009, referent a l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corres·
ponent al 2007 (tram. 256·00053/08).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit·
zació 8/2009, referent a l’Agència Catalana de Coope·
ració al Desenvolupament, corresponent al 2007 (tram. 
256·00053/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolu-
ció	463/VIII,	sobre	l’inici	de	les	obres	
de	construcció	del	centre	d’atenció	pri-
mària	i	del	centre	de	salut	mental	a	les	
antigues	casernes	de	Sant	Andreu,	de	
Barcelona
Tram. 290-00408/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62739 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene·
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de tramita·
ció 290·00408/08 · 463/VIII, sobre l’inici de les obres 
de construcció del centre d’atenció primària i del centre 
de salut mental a les antigues casernes de Sant Andreu, 
de Barcelona, el control de compliment de la qual cor·
respon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 13 de novembre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
62739).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp·
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
15.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit·
zació 11/2009, referent a Televisió de Catalunya, corres·
ponent al 2005 i al 2006 (tram. 256·00056/08).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2009

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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Control	del	compliment	de	la	Resolució	
477/VIII,	sobre	la	desafectació	de	la	ca-
serna	de	la	Guàrdia	Civil	de	Ripoll
Tram. 290-00421/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62908 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Francesc Baltasar i Albesa, conseller de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 
del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a donar resposta escrita a 
les preguntes / sol·licituds d’informació amb número de 
tramitació 314·30212/08, 314·30252/08, 314·30253/08, 
290·00421/08 i 320·00812/08. 

Barcelona, 17 de novembre de 2009

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Medi Ambi·
ent i Habitatge (reg. 62908).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp·
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
20.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
467/VIII,	sobre	l’elaboració	d’un	llibre	
d’estil	sobre	el	tractament	de	la	salut	
mental	en	els	mitjans	de	comunicació
Tram. 290-00412/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene·
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la resolució amb número de trami·
tació 290·00412/08 · 467/VIII, sobre l’elaboració d’un 
llibre d’estil sobre el tractament de la salut mental en els 
mitjans de comunicació, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 13 de novembre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
62740).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp·
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
15.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.



30 de novembre de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 583

94

INFORMACIó

4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
483/VIII,	sobre	la	reclamació	del	retorn	
dels	documents	esportius	de	la	Gene-
ralitat	republicana	que	es	troben	a	la	
biblio	teca	de	l’Institut	Nacional	d’Edu-
cació	Física	de	Madrid
Tram. 290-00427/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62917 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Re·
solució 483/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la 
reclamació del retorn dels documents esportius de la 
Generalitat republicana que es troben a la biblioteca 
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Madrid, 
(290·00427/08), sol·licito pròrroga del termini de la 
tramitació de referència.

Barcelona, 19 de novembre 2009

Josep·Lluís Carod·Rovira
Vicepresident del Govern

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de la Vicepre·
sidència (reg. 62917).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp·
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
20.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
482/VIII,	sobre	la	declaració	del	patí	ca-
talà	com	a	embarcació	genuïna	de	Cu-
belles	(Garraf)
Tram. 290-00426/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Re·
solució 482/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la 
declaració del patí català com a embarcació genuïna de 
Cubelles (Garraf) (290·00426/08), sol·licito pròrroga 
del termini de la tramitació de referència.

Barcelona, 19 de novembre 2009

Josep·Lluís Carod·Rovira
Vicepresident del Govern

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de la Vicepre·
sidència (reg. 62916).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp·
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
20.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.
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4.50.02.

Control	del	compliment	de	la	Moció	63/
VIII,	sobre	el	desplegament	i	l’aplicació	
de	la	Llei	12/2009,	d’educació
Tram. 390-00063/08

Sol·licitud de sessió informativa i tramesa 
a la Comissió
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió 
competent: Mesa del Parlament, 24.11.2009

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar·
tament d’Educació (reg. 62784).

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer·
sitats.

Acord: D’acord amb els articles 140.3 i 5 del Reglament, 
es pren nota de la sol·licitud de tenir una sessió infor·
mativa per retre comptes del compliment de la Moció i 
se n’acorda la tramesa a la Comissió d’Educació i Uni·
versitats.

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable senyor,

D’acord amb allò que disposa la Moció 63/VIII, publi·
cada avui al Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya, sol·licito comparèixer davant la Comissió d’Edu·
cació i Universitats per poder presentar el calendari i 
continguts del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació, els quals va ser aprovat pel Govern 
de la Generalitat el proppassat 3 de novembre.

Atentament,

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

Barcelona, 16 de novembre de 2009

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	la	Moció	55/
VIII,	sobre	la	implantació	del	document	
de	voluntats	anticipades	i	l’atenció	so-
ciosanitària	al	final	de	la	vida
Tram. 390-00055/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62909 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 24.11.2009

A la Mesa del Parlament

Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Gene·
ralitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 
94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la moció amb número de tramitació 
390·00055/08 · 55/VIII, sobre la implantació del docu·
ment de voluntats anticipades i l’atenció sociosanitària 
al final de la vida, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 18 de novembre de 2009

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 
62909).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
més del termini que disposa el Govern per a retre comp·
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
20.01.2010, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.11.2009.
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4.53.03.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Edu-
ard	Spagnolo	de	la	Torre,	president	del	
Consell	d’Administració	de	la	Quinta	de	
Salut	l’Aliança,	davant	la	Comissió	de	
Salut	per	a	informar	sobre	la	interven-
ció	de	la	Clínica	l’Aliança	de	Tortosa	i	la	
posterior	evolució	de	la	gestió	del	Grup	
Aliança
Tram. 356-00538/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla·
mentari de Convergència i Unió (reg. 62478).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 25.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Suara	Cooperativa	davant	
la	Comissió	de	Treball,	Indústria,	Co-
merç	i	Turisme	perquè	expliquin	el	seu	
projecte	social
Tram. 356-00539/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica·
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62685).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 19.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Marquès	i	Baró,	president	de	Creu	Roja	
Catalunya,	i	d’Enric	Moris	Güell,	coordi-
nador	de	Creu	Roja	Catalunya,	davant	
la	Comissió	de	Cooperació	i	Solidaritat	
perquè	informin	sobre	l’acció	humanità-
ria	i	la	cooperació	internacional
Tram. 356-00540/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen·
tari de Convergència i Unió, Antoni Comín Oliveres, 
del Grup Parlamentari Socialistes · Ciutadans pel Can·

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	els	consellers	
de	Salut	i	d’Economia	i	Finances	per	a	
informar	sobre	la	intervenció	de	la	Clí-
nica	l’Aliança	de	Tortosa	i	la	posterior	
evolució	de	la	gestió	del	Grup	Aliança
Tram. 354-00294/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Francesc Sancho i Se·
rena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62478).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
25.11.2009.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jordi	Ro-
ca,	director	general	de	Patrimoni	Cultu-
ral,	davant	la	Comissió	de	Política	Cul-
tural,	perquè	expliqui	el	Pla	integral	de	
l’arqueologia	de	Catalunya
Tram. 356-00537/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Carme Vidal i Huguet, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 62473).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul·
tural, sessió del 24.11.2009.
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Àngel	
Miret	i	Serra,	Maurici	Romero	i	Mulero	i	
Àlex	Masllorens	i	Escubós,	administra-
dors	judicials	d’Intervida,	davant	la	Co-
missió	de	Cooperació	i	Solidaritat	per-
què	informin	sobre	el	pla	estratègic	i	les	
perspectives	de	futur	d’Intervida
Tram. 356-00543/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen·
tari de Convergència i Unió (reg. 62802).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 19.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	Maria	
Eugènia	Alegret,	presidenta	del	Tribu-
nal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya,	
davant	la	Comissió	de	Justícia,	Dret	i	
Seguretat	Ciutadana	perquè	presenti	la	
Memòria	del	Tribunal	Superior	de	Justí-
cia	de	Catalunya	corresponent	al	2008
Tram. 356-00545/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 62868).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 19.11.2009.

vi, Miquel Carrillo Giralt, del Grup Parlamentari d’Es·
querra Republicana de Catalunya, Rafel Luna i Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parlamentari d’Inicia·
tiva per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, 
José Domingo Domingo, del Grup Mixt (reg. 62794).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 19.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	David	
Minoves	i	Llucià,	director	general	de	
Cooperació	al	Desenvolupament	i	Ac-
ció	Humanitària,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	informi	
sobre	l’estratègia	de	cooperació	multi-
lateral	de	la	Generalitat
Tram. 356-00541/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen·
tari de Convergència i Unió (reg. 62800).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 19.11.2009.

Sol·licitud	de	compareixença	de	David	
Minoves	i	Llucià,	director	general	de	
Cooperació	al	Desenvolupament	i	Ac-
ció	Humanitària,	davant	la	Comissió	de	
Cooperació	i	Solidaritat	perquè	informi	
sobre	l’estratègia	de	codesenvolupa-
ment	de	la	cooperació	catalana	que	ha	
de	guiar	l’obra	de	govern	de	la	Gene-
ralitat
Tram. 356-00542/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen·
tari de Convergència i Unió (reg. 62801).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat, sessió del 19.11.2009.
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
d’Òmnium	Cultural	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	d’acollida	de	les	persones	
immigrades	i	les	retornades	a	Catalu-
nya
Tram. 353-00657/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Federació	d’Associacions	de	Ve-
ïns	d’Habitatge	Social	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	
les	persones	immigrades	i	les	retorna-
des	a	Catalunya
Tram. 353-00658/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Fundació	Servei	Gironí	de	Peda-
gogia	Social	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	d’acollida	de	les	persones	immigra-
des	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00659/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Taula	d’Entitats	del	Tercer	Sector	So-
cial	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im-
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00654/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	d’una	representació	de	
Càritas	Diocesana	de	Barcelona	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 353-00655/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	del	coordinador	auto-
nòmic	de	la	Creu	Roja	Espanyola	a	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00656/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	de	
l’Associació	de	Treballadors	Pakistane-
sos	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im-
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00663/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).

Compareixença	d’una	representació	
de	l’Associació	Sociocultural	Ibn	Batu-
ta	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco-
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00664/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Entitats	Llatinoamerica-
nes	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	d’acollida	de	les	persones	im-
migrades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00665/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	d’una	representació	de	
SOS	Racisme	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso-
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca-
talunya
Tram. 353-00660/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	d’Educadores	i	Educadors	Soci-
als	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	d’acollida	de	les	persones	immi-
grades	i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00661/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).

Compareixença	d’una	representació	del	
Col·legi	Oficial	de	Diplomats	en	Treball	
Social	i	Assistents	Socials	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	
de	les	persones	immigrades	i	les	retor-
nades	a	Catalunya
Tram. 353-00662/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 40 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 20.11.2009 (DSPC·
C 672).
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4.53.15.

Compareixença	d’una	representació	
del	Centre	Filipí	de	Barcelona	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	
persones	immigrades	i	les	retornades	
a	Catalunya
Tram. 353-00672/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).

Compareixença	d’Eduardo	Rojo	Torreci-
llas	amb	relació	al	Projecte	de	llei	d’aco-
llida	de	les	persones	immigrades	i	les	
retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00677/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).

Compareixença	d’una	representació	de	
la	Federació	d’Entitats	Peruanes	a	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
d’acollida	de	les	persones	immigrades	
i	les	retornades	a	Catalunya
Tram. 353-00666/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).

Compareixença	d’una	representació	
de	la	Coordinadora	d’Associacions	Se-
negaleses	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso-
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca-
talunya
Tram. 353-00667/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).

Compareixença	d’una	representació	de	
Taghrast	-	Espai	Amazic	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	d’acollida	de	les	perso-
nes	immigrades	i	les	retornades	a	Ca-
talunya
Tram. 353-00669/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 41 de la Comis·
sió de Benestar i Immigració, del 24.11.2009 (DSPC·
C 674).
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4.70.01.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Acord	sobre	les	condicions	de	treball	
del	personal	del	Parlament	per	als	anys	
2008-2011

Acord
Establert per la Taula de Negociació, 
signat el 28 de juliol de 2008

A Barcelona, al Palau del Parlament, els dies, 3, 15, 21, 
i 28 de juliol de 2008, s’han reunit, la Taula de negoci·
ació, integrada per representants de la Mesa del Parla·
ment, de la Direcció de Govern Interior, i del personal, 
per a negociar i establir un nou Acord sobre les condi·
cions de treball del personal del Parlament, ateses la 
denúncia de l’anterior Acord i les propostes presentades, 
i en data 28 de juliol de 2008 acorden subscriure l’Acord 
de condicions de treball del personal del Parlament per 
als anys 2008·2011 que es transcriu a continuació.

acord sobre les condicions de treball del perso-
nal del parlament per als anys 2008-2011

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest acord és aplicable als funcionaris de carre·
ra, els funcionaris interins i el personal contractat que 
presta serveis al Parlament.

2. La signatura d’aquest acord comporta la ratificació 
dels convenis anteriors subscrits amb el personal del 
Parlament, en allò en què no es contradiguin.

3. Les condicions pactades en aquest acord es conside·
ren mínimes. En conseqüència, qualsevol norma que 
sigui directament i expressament aplicable al personal 
del Parlament i que li sigui més favorable preval sobre 
el que estableix aquest acord.

4. L’aplicació al personal del Parlament de normes sobre 
funció pública diferents d’aquelles a què fa referència 
l’apartat 3 que puguin ésser considerades més favorables 
que les condicions pactades en aquest acord ha d’ésser 
objecte de negociació en la Taula de Negociació.

Article 2. Vigència

1. La vigència temporal d’aquest acord és de l’1 de juliol 
de 2008 al 31 de juliol de 2011, llevat de les condicions 
econòmiques, les quals han d’ésser objecte de nego·
ciació anualment, si el conveni no disposa expressa·
ment que sigui d’una altra manera. Les modificacions 
incorporades als articles 109, 120 i 131 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES 
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATX

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	de	la	
Vicepresidència	a	la	consellera	d’Acció	
Social	i	Ciutadania
Tram. 330-00142/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 62977 / Coneixement: Presidència 
del Parlament, 25.11.2009

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar·vos compte 
que durant l’absència del vicepresident del Govern, des 
del 22 al 24 de novembre de 2009, n’exercirà la su·
plència el conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 20 de novembre de 2009

N. de la R.: El Decret 181/2009, del 20 de novembre, pel 
qual s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions 
de vicepresident del govern del 22 al 24 de novembre, és 
publicat al DOGC 5512, del 24 de novembre de 2009.
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4.90.10.

5. Els funcionaris de carrera en situació de servei actiu 
que compleixen vint·i·cinc anys de treball efectiu en 
l’Administració del Parlament tenen dret a rebre, per 
una sola vegada, un premi de vinculació, que poden 
triar entre la percepció d’una mensualitat íntegra i un 
mes suplementari de vacances. En el cas que triïn com 
a premi el mes de vacances, n’han de fer ús de ma·
nera continuada dins l’any natural en què compleixen 
els vint·i·cinc anys de serveis prestats, immediatament 
abans o després del període de vacances anuals, de què 
han de fer ús entre els mesos de juliol i setembre. Poden 
fer ús del premi d’un mes de vacances fora d’aquest 
període si el cap o la cap corresponent, amb un informe 
motivat, entén que aquest fet no afecta les necessitats 
del servei.

Article 6. Complement de productivitat 

1. S’acorda una paga de complement de productivitat, 
destinada a retribuir el rendiment especial, l’activitat 
extraordinària i l’interès o la iniciativa amb què el fun·
cionari o funcionària fa el seu treball i el compliment 
de les condicions que estableix l’apartat 4.

2. Per al personal que no ha prestat serveis durant tot 
l’any (com a conseqüència d’una llicència sense sou o 
d’una comissió de serveis sense sou) i per al personal que 
té una reducció de la jornada laboral, l’incentiu de pro·
ductivitat és proporcional al temps de servei prestat.

3. La distribució del complement de productivitat es 
fa per acord de la Mesa del Parlament, a proposta del 
secretari o secretària general, un cop escoltats els caps 
de departament i amb l’informe previ del Consell de 
Personal, i s’abona en la nòmina del mes d’octubre.

4. L’import del complement de productivitat és variable 
i es determina d’acord amb les regles següents: 

a) La quantia mínima es fixa en el 30% de les retribu·
cions mensuals de cada funcionari o funcionària i es 
percep si no hi ha un informe en contra del cap o la cap 
del centre gestor corresponent.

b) La quantia fixada per la lletra a s’amplia al 55% de 
les retribucions mensuals del funcionari o funcionària si 
el centre gestor en el qual és adscrit ha assolit els objec·
tius fixats en el pla de millora de la qualitat del servei o 
en el programa d’objectius regulats per l’apartat 5.

c) A les quanties establertes per les lletres a i b, s’hi 
afegeix el 18% del sou del funcionari o funcionària si 
es compleixen els requisits següents: 

Primer. No haver faltat més de tres dies injustificada·
ment o a causa d’indisposició sense la justificació mè·
dica corresponent durant l’any anterior a la data d’ava·
luació de la productivitat.

Segon. No tenir un ròssec negatiu acumulat de més de 
vuit hores el darrer dia del mes anterior al de l’avalua·
ció del complement de productivitat, llevat que s’hagi 
produït per necessitats derivades de l’organització del 
servei.

Tercer. No constar queixes formals raonades respecte 
al comportament del funcionari o funcionària en el lloc 
de treball o respecte al servei prestat.

(ERGI) com a conseqüència d’aquest acord no entren 
en vigor fins a les properes eleccions del Consell de 
Personal.

2. La signatura d’aquest acord exclou la possibilitat de 
modificar, al marge de la Taula de Negociació, les con·
dicions econòmiques, laborals, sindicals i, en general, 
qualssevol altres que afectin les condicions de treball 
regulades per aquest acord o que siguin incloses en 
l’àmbit de representació del Consell de Personal.

Article 3. Denúncia

1. Aquest acord s’ha d’entendre tàcitament prorrogat per 
períodes anuals successius quan en fineix el termini de 
vigència, si no se’n sol·licita la revisió.

2. En el cas que es proposi la revisió d’aquest acord, 
s’ha de comunicar a l’altra part, per mitjà d’un escrit de 
denúncia, com a mínim tres mesos abans del finiment 
del termini de vigència o de qualsevol de les seves pròr·
rogues. En l’escrit de denúncia cal exposar les causes 
que determinen la revisió sol·licitada.

3. L’adopció d’acords que vulnerin el que disposa l’arti·
cle 2.2 pot ésser motiu de denúncia d’aquest acord.

Article 4. Interpretació, vigilància i seguiment

La Taula de Negociació establerta per l’article 131.2 dels 
ERGI és l’òrgan de caràcter permanent en què es nego·
cien les condicions laborals del personal del Parlament 
i totes les qüestions que hi tenen relació i que afecten 
les relacions del Consell de Personal amb la Mesa del 
Parlament i amb la comissió legislativa competent en 
matèria de funció pública. La Taula de Negociació té 
també com a funció la interpretació, la vigilància i el 
seguiment de l’aplicació d’aquest acord. Cada part té el 
mateix nombre de vots en el si de la Taula de Negoci·
ació, els acords de la qual són vinculants directament 
per a les parts que hi són representades.

Article 5. Retribucions

1. Per a l’exercici del 2008, les retribucions íntegres del 
personal del Parlament reben l’augment que estableixin 
les normes pertinents.

2. Per a la resta d’exercicis pressupostaris inclosos en la 
vigència d’aquest acord, les retribucions del personal del 
Parlament han d’ésser negociades en el si de la Taula de 
Negociació abans que el pressupost del Parlament sigui 
aprovat per la comissió legislativa competent en matèria 
de funció pública, tenint en compte l’augment de l’índex 
de preus de consum (IPC) a Catalunya.

3. Sens perjudici del que disposa l’apartat 2, els aug·
ments de les retribucions dels funcionaris acordats per 
a totes les administracions són, així mateix, aplicables 
als funcionaris del Parlament, llevat que prèviament 
s’hagin aplicat mesures de caràcter equivalent.

4. Per als preceptes que determinen increments anuals 
subjectes al creixement de l’IPC, l’increment aplicat 
s’ha de revisar en acabar l’exercici pressupostari, per 
a ajustar·lo al creixement efectiu de l’IPC a Catalunya, 
en cas que aquest sigui superior al previst.



Núm. 583 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de novembre de 2009

103

INFORMACIó

4.90.10.

concedir cap altra fins al cap de sis mesos d’haver·la 
reintegrada totalment.

h) En cas de retencions judicials o de qualsevol altra 
mena, cal subjectar·se al que disposen els articles 14 i 51 
de la Llei de l’Estat 1/2000, del 7 de gener, d’enjudicia·
ment civil, respectant l’ordre cronològic de les diverses 
retencions que hi pot haver.

i) Es prohibeix rigorosament avançar diners de la Caixa 
del Parlament al personal per cap altre procediment que 
no sigui el regulat per aquesta norma.

Article 8. Horaris i jornada laboral

1. Sens perjudici dels horaris d’atenció dels serveis del 
Parlament, la jornada laboral és la que s’estableix amb 
caràcter general per als funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat, llevat del mes de gener, del període 
de l’1 de juny al 30 de setembre i dels períodes entre 
legislatures, en què la jornada és de trenta·cinc hores 
setmanals.

2. El 5 de gener, Dijous Sant, Sant Jordi i els dies 24 i 31 
de desembre, l’horari del Parlament és de 9 a 14 hores. 
Si algun d’aquests dies s’escau en dissabte, llevat del 
dia de Sant Jordi, el dit horari es trasllada al divendres 
més proper. Així mateix, la Mesa del Parlament ha de 
determinar per a cada any, un cop escoltat el Consell de 
Personal, tres dies més en els quals també regeix aquest 
horari. En funció de l’activitat parlamentària de cada 
any, el Consell de Personal pot demanar a la Mesa que 
valori la possibilitat de declarar festius els dies 24 i 31 
de desembre i 5 de gener.

3. L’horari de treball del Parlament és de 8 a 20 ho·
res. No obstant això, l’horari de treball del personal 
del Parlament sotmès a torn de tarda s’estén fins a les 
20.30 hores, o fins a les 20 hores quan la jornada és de 
trenta·cinc hores. Aquests horaris no regeixen en els 
casos establerts per l’apartat 2, en què l’horari és de 9 
a 14 hores, ni al mes d’agost, en què és de 8 a 15 hores. 
Dins aquest horari general, s’estableix l’horari de treball 
d’acord amb el que disposen els ERGI. Si es considera 
pertinent, es poden establir els torns necessaris per a 
garantir el compliment dels horaris d’atenció que siguin 
fixats, amb criteris objectius i equitatius i amb compli·
ment racional de la jornada de treball.

4. Si, per raó d’una reunió dels òrgans parlamentaris o 
perquè ho ordenen el president o presidenta del Parla·
ment, la Mesa o, seguint les instruccions d’aquests, el 
secretari o secretària general o el director o directora 
de Govern Interior, cal perllongar excepcionalment el 
servei més enllà de l’horari d’obertura habitual, s’ha de 
vetllar perquè la presència de personal no sigui superior 
a la mínima imprescindible.

5. Tot respectant la jornada setmanal establerta, el per·
sonal l’horari del qual no està sotmès a torn pot complir 
aquesta jornada setmanal de manera que el divendres 
pugui fer l’horari de manera continuada, sempre que 
s’estableixin torns que cobreixin les necessitats dels 
serveis.

6. Dins els horaris a què fa referència l’apartat 3, el 
personal disposa de flexibilitat horària, amb un marge 

d) A la quantia del complement, s’hi pot afegir fins al 
22% del sou del funcionari o funcionària, a proposta ra·
onada del cap o la cap del centre gestor i amb l’informe 
previ del secretari o secretària general, si el funcionari 
o funcionària ha acreditat un rendiment i una dedica·
ció especials o extraordinaris i ha demostrat capacitat 
d’iniciativa i de formular propostes que objectivament 
serveixin per a incrementar l’eficàcia i l’eficiència del 
servei. El cap o la cap del centre gestor també ha de 
tenir en consideració la puntualitat i el grau de com·
pliment de l’horari, que poden condicionar de manera 
objectiva el percentatge regulat per aquesta lletra.

e) A la quantia del complement, s’hi pot afegir el 5% 
del sou del funcionari o funcionària si es compleixen els 
objectius establerts pel pla d’estalvi aprovat per a cada 
centre gestor, regulat per l’apartat 6.

5. La persona responsable del centre gestor correspo·
nent, amb la participació del personal que s’hi troba 
adscrit, ha d’elaborar un programa d’objectius o un pla 
de millora de qualitat, que ha d’ésser aprovat pel se·
cretari o secretària general, amb l’informe previ de la 
Direcció de Govern Interior.

6. El secretari o secretària general, a proposta dels caps 
dels centres gestors, ha d’aprovar un pla d’estalvi en 
les despeses corrents de cada centre gestor, que ha de 
tenir en compte l’estalvi global en despeses corrents del 
Parlament i ha de prendre com a base l’estudi elaborat 
pel Departament d’Infraestructures, Equipaments i Se·
guretat, un cop escoltat el Consell de Personal.

Article 7. Bestretes

Les bestretes al personal del Parlament es regeixen per 
les normes següents: 

a) La quantitat màxima que es pot demanar són tres 
mensualitats líquides. L’import líquid correspon al 
del sou que es té en el moment que es presenta la sol·
licitud.

b) El termini de reintegrament és el que el funcionari 
o funcionària demana, i en cap cas no pot superar els 
dotze mesos a partir de la data de la sol·licitud.

c) L’import de la bestreta es pot demanar per parts amb 
intervals mínims de dos mesos, fins a obtenir la xifra 
autoritzada. Les quotes per reintegrar s’han d’ajustar a 
cada nova petició i el període de reintegrament es pot 
ampliar fins a catorze mesos com a màxim, a comptar 
de la data de la primera sol·licitud.

d) La sol·licitud s’ha de fer per escrit i ha d’expressar la 
quantitat demanada, el motiu, la forma de reintegrament 
i l’autorització expressa a la Caixa del Parlament perquè 
dedueixi de les nòmines les quantitats necessàries per a 
reintegrar·la en els termes en què es concedeix.

e) La concessió de bestretes és graciable, a decisió del 
Parlament.

f) No es poden concedir excedències ni permisos sense 
sou d’una durada superior a un mes al personal que té 
bestretes per reintegrar.

g) Un cop concedida una bestreta, sense autorització 
de la Mesa del Parlament no es pot ampliar ni se’n pot 
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de tarda que acaba el torn a aquesta hora, poden ésser 
retribuïdes, a opció del funcionari o funcionària, sempre 
que no derivin d’un ple.

6. Per a compensar o retribuir hores extraordinàries, cal 
que el funcionari o funcionària no tingui ròssec negatiu, 
sens perjudici del que estableix l’article 8.7.

Article 10. Hores extraordinàries retribuïdes

1. S’acorda de retribuir les hores extraordinàries, sens 
perjudici del que disposa l’article 9.6, que no derivin 
directament de l’activitat parlamentària o institucional 
o que no siguin imprescindibles per a la dita activitat, 
d’acord amb l’article 9.1, treballades fora de la jornada 
laboral del personal per necessitats del servei, a reque·
riment del cap o la cap del centre gestor corresponent. 
Són també retribuïbles les hores extraordinàries tre·
ballades fora del Palau del Parlament per encàrrec del 
president o presidenta, de la Mesa o, seguint les instruc·
cions d’aquests, del secretari o secretària general o del 
director o directora de Govern Interior.

2. Les hores extraordinàries retribuïbles es poden recu·
perar si el funcionari o funcionària ho sol·licita.

3. Les hores extraordinàries retribuïbles han d’ésser jus·
tificades expressament i individualment per la persona 
responsable de la unitat orgànica corresponent, la qual 
ha d’indicar·ne la causa. La justificació ha de merèixer 
la conformitat del director o directora de Govern Interi·
or. El secretari o secretària general ha de vetllar perquè 
es considerin hores imprescindibles per a l’activitat par·
lamentària les que precedeixen o segueixen les sessions 
del Ple o de les comissions, de conformitat amb l’Acord 
de la Mesa del Parlament del 17 de novembre de 1992.

4. L’autorització per a treballar hores extraordinàries 
retribuïbles, tant dins com fora del Parlament, l’ha de 
donar, a priori i expressament, el president o presiden·
ta del Parlament, la Mesa o, seguint les instruccions 
d’aquests, el secretari o secretària general o el director 
o directora de Govern Interior.

5. La Mesa del Parlament i el Consell de Personal han 
d’ésser informats trimestralment de les hores extraor·
dinàries i de llurs causes.

6. Les hores extraordinàries retribuïbles, un cop deter·
minades, s’han d’abonar en nòmina en un termini de 
dos mesos.

7. El valor de les hores extraordinàries, per grups i ni·
vells, es calcula d’acord amb els criteris següents: 

a) Cada hora extraordinària treballada entre les 8 i les 
22 hores té el valor d’una hora ordinària i tres quarts. 
Cada hora extraordinària treballada entre les 22 i les 8 
hores o els dissabtes i festius té el valor de dues hores 
ordinàries.

b) Per al càlcul d’una hora ordinària només es tenen en 
compte els conceptes fixos de caràcter salarial en còm·
put anual, amb exclusió dels triennis, i es divideixen per 
la jornada setmanal establerta al Parlament.

8. El valor de les hores extraordinàries establert per 
a l’exercici del 2008 s’ha d’incrementar cada exercici 
pressupostari següent d’acord amb l’increment previst 

d’una hora per a l’entrada i per a la sortida, sens perju·
dici dels permisos concedits més enllà d’aquests marges 
en virtut de la normativa vigent i salvant sempre les 
necessitats del servei amb vista a garantir els horaris 
d’atenció fixats.

7. El personal que s’aculli a l’horari flexible ha de ga·
rantir mensualment el compliment de l’horari laboral, 
amb un marge tolerat d’un ròssec, positiu o negatiu, de 
quinze hores, que la persona responsable de cada uni·
tat orgànica pot autoritzar d’ampliar tenint en compte 
l’oscil·lació possible del volum de feina en funció de 
l’activitat variable dels òrgans parlamentaris. Així 
mateix, la Direcció de Govern Interior pot autoritzar 
d’ampliar aquest ròssec, en determinats casos, per mo·
tius particulars. Amb la finalitat d’eixugar el dit ròssec 
negatiu, els caps dels centres gestors poden demanar al 
personal que recuperi les hores negatives acumulades, 
sense que això signifiqui que tinguin la consideració 
d’hores extraordinàries si són recuperades dins l’horari 
general del personal del Parlament.

8. La iniciativa per a recuperar el ròssec positiu acumu·
lat, que s’ha de fer preferentment per jornades comple·
tes, correspon al funcionari o funcionària. La sol·licitud 
només pot ésser denegada per la Direcció de Govern 
Interior per necessitats justificades del servei, amb l’in·
forme de la persona responsable de la unitat orgànica 
corresponent.

9. Mentre no s’aprovin els horaris als quals fa referència 
l’apartat 3, és aplicable transitòriament i supletòriament 
el que disposa respecte a l’horari l’annex II de l’Acord 
de condicions de treball signat pel Consell de Personal, 
la comissió legislativa competent en matèria de funció 
pública i la Mesa del Parlament l’1 de juliol de 1991.

Article 9. Hores extraordinàries recuperables

1. Les hores treballades de més derivades directament 
de l’activitat parlamentària o institucional (sessions de 
Ple, Diputació Permanent, comissions, Presidència i 
Mesa del Parlament, Junta de Portaveus) o les impres·
cindibles per a la dita activitat (BOPC, Registre de Se·
cretaria General, transcripcions urgents i altres) s’han 
de recuperar. Es consideren hores imprescindibles per 
a l’activitat parlamentària les que precedeixen o seguei·
xen les sessions del Ple o de les comissions.

2. Les hores recuperables s’han de computar a raó d’una 
hora i tres quarts per cada hora treballada entre les 8 i 
les 22 hores, i a raó de dues hores per cada hora treba·
llada entre les 22 i les 8 hores i els dissabtes i festius.

3. Es consideren hores recuperables les hores diàries 
que superen la jornada laboral del funcionari o funcio·
nària, d’acord amb el que estableix l’article 8.1.

4. Llevat de les hores derivades de l’activitat parlamen·
tària o institucional, només es consideren extraordinàri·
es les hores treballades de més per raó de les necessitats 
del servei, a requeriment exprés de la persona respon·
sable de la unitat orgànica corresponent.

5. Les hores extraordinàries compensables regulades 
per aquest article, treballades a partir de les 20 hores, o 
de les 20.30 hores en el cas del personal sotmès al torn 
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ne ús immediatament abans o després d’un dia inhàbil. 
Si, durant un mateix any, dues o més festes laborals 
s’escauen en dissabte, al nombre de dies de vacances 
d’aquell any se n’afegeix un.

4. S’estableixen com a períodes prioritaris per a fer les 
vacances el mes de gener, el període entre el 15 de juny 
i el 15 de setembre i els períodes entre legislatures. Les 
persones responsables de les unitats a les quals estiguin 
adscrits funcionalment els treballadors poden autoritzar 
de fer·les fora d’aquests períodes. Per a denegar·ne la 
sol·licitud, cal que la persona responsable de la unitat 
orgànica justifiqui degudament a la Direcció de Govern 
Interior que l’absència del funcionari o funcionària per·
torbaria decisivament el funcionament del servei.

5. Durant els períodes prioritaris de vacances, cada uni·
tat orgànica ha d’ésser atesa per un funcionari o funci·
onària com a mínim, llevat que es determini altrament 
per necessitats del servei, justificades degudament per 
la persona responsable corresponent a la Direcció de 
Govern Interior.

6. Cada servei ha d’elaborar un pla de vacances per 
als mesos d’estiu i trametre’l, abans del 30 de maig, a 
la Direcció de Govern Interior, que l’ha de remetre al 
Consell de Personal.

7. Qualsevol excepció al que disposa aquest article ha 
d’ésser expressament autoritzada per la Direcció de Go·
vern Interior, amb l’informe previ de la persona respon·
sable de la unitat orgànica corresponent.

Article 13. Despeses de manutenció

1. El personal del Parlament rep un ajut econòmic per 
a despeses de manutenció. La quantitat de l’ajut és d’un 
5,6% de les retribucions anuals brutes, amb exclusió de 
les que deriven de la prestació de serveis extraordinaris,i 
en cap cas no pot comportar una minva de l’ajut que es 
percebia anteriorment a aquest acord en concepte de 
targeta menjador.

2. El pagament d’aquest ajut es fa al mes de març.

3. Pel que fa a la part d’aquest ajut que resta pendent de 
pagament corresponent a l’exercici de 2008, es farà el 
mes de setembre.

4. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, els uixers 
que presten serveis un dia de sessió plenària tenen ga·
rantit un àpat per l’import equivalent al preu d’un menú 
de dinar per tants dies com plens efectuats, a banda de 
l’import que els correspongui d’acord amb l’apartat 1. El 
personal que, per raó del servei, ha de prolongar la jor·
nada laboral més enllà de les 22 hores té garantit, així 
mateix, un àpat per l’import equivalent al preu d’una 
dieta per manutenció corresponent a un sopar, sempre 
que en aquella hora no hi hagi servei de bar restaurant. 
En el cas que hi hagi servei de bar restaurant, la quantia 
és l’equivalent al preu d’un menú de dinar.

Article 14. Protecció de la maternitat i la pa-
ternitat 

1. Els funcionaris, un cop finit el permís per maternitat, 
regulat per l’article 81 dels ERGI, poden optar a una 
llicència per maternitat, fins que el fill o filla tingui 

de l’IPC a Catalunya i aplicant, si escau, la clàusula de 
revisió que estableix l’article 5.4.

Article 11. Serveis prestats en dies inhàbils 

1. Atès l’acord de la Mesa d’habilitar els dissabtes i fes·
tius per a atendre visites al Parlament, es garanteix al 
personal que hi presti serveis una percepció mínima de 
set hores extraordinàries. Aquest mateix criteri s’aplica 
al personal que hagi de prestar serveis el dia de Nadal 
i, en general, altres dies inhàbils.

2. El personal que presta serveis el dia 11 de setembre 
percep una gratificació fixa de 100 euros. Sens perju·
dici d’això, es garanteix a aquest personal la percepció 
mínima de set hores extraordinàries, i, si en fa més de 
set, la retribució de les hores treballades, d’acord amb el 
que disposa l’article 10.7. El personal que fa una jornada 
de dotze hores pot cobrar·les o bé fer tres dies suple·
mentaris de vacances.

3. Si el dia 12 de setembre s’escau en un dia festiu, es 
garanteix al personal que hi presti serveis una percepció 
mínima de set hores extraordinàries i, si en fa més de 
set, la retribució de les hores treballades, d’acord amb 
el que disposa l’article 10.7. El treballador o treballadora 
pot cobrar·les o bé compensar·les com a hores festives; 
en aquest darrer cas, compten les hores efectivament 
treballades.

4. El personal del Parlament que presti serveis el dia 
de Nadal percep una gratificació fixa de 100 euros. 
Sens perjudici d’això, es garanteix a aquest personal 
la percepció mínima de set hores extraordinàries i, si 
en fa més de set, la retribució de les hores treballades, 
d’acord amb el que disposa l’article 10.7. El treballador 
o treballadora pot cobrar·les o bé compensar·les com a 
hores festives; en aquest darrer cas, compten les hores 
efectivament treballades.

Article 12. Vacances

1. De conformitat amb el que estableix l’article 74.1 dels 
ERGI, les vacances del personal del Parlament són d’un 
mes, o dels dies que en proporció corresponguin si el 
temps de servei efectiu és inferior a un any complet. 
L’any complet s’entén de l’1 d’agost al 31 de juliol de 
l’any següent. El personal que s’incorpora en aquest pe·
ríode al Parlament i que procedeix d’una administració 
pública diferent del Parlament, en el cas que acrediti, 
per mitjà del certificat corresponent, que no ha fet va·
cances ni li han estat liquidades, pot acumular el temps 
de serveis efectius en aquella administració al de treball 
efectiu en el Parlament, a l’efecte del còmput de les va·
cances, d’acord amb el que disposa aquest apartat.

2. A l’efecte del còmput de les vacances, s’entén que el 
període d’un mes és equivalent a vint·i·tres dies feiners, 
tant si es fan seguides com partides. Les vacances es po·
den partir, com a màxim, en quatre períodes, cadascun 
dels quals ha de tenir una durada mínima de set dies 
naturals, llevat que es tracti dels dies suplementaris a 
què fa referència l’article 11.2.

3. Sens perjudici dels dies de vacances establerts per 
l’apartat 2, el personal disposa d’un dia més de vacances 
l’any, que pot acumular als altres dies de vacances o fer·
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mèrits i capacitat, per a les persones amb més dificultats 
d’accedir al mercat laboral.

Article 17. Drets dels càrrecs públics

Els funcionaris que ocupen càrrecs públics electius 
gaudeixen d’un crèdit màxim mensual de vint hores, 
sense necessitat de justificació, destinades a atendre les 
tasques de representació pública pròpies del càrrec.

Article 18. Classificació de llocs de treball

Qualsevol classificació o reclassificació d’un lloc de tre·
ball ha d’anar acompanyada dels estudis i els informes 
pertinents, entre els quals hi ha d’haver el del Consell 
de Personal. La classificació o la reclassificació apro·
vada s’ha d’incloure en la relació de llocs de treball i 
s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC).

Article 19. Oferta pública d’ocupació

Abans de l’1 de març de cada exercici pressupostari 
s’ha d’aprovar i publicar un pla d’oferta d’ocupació, ne·
gociat en el si de la Taula de Negociació, que inclogui la 
previsió de les places que caldrà proveir definitivament 
al llarg de l’any i un calendari indicatiu de convocatò·
ries. Els plans anuals han de tenir l’objectiu de reduir 
tant com sigui possible la interinitat i la contractació 
temporal.

Article 20. Provisió temporal de vacants

1. La provisió temporal de llocs de treball es fa d’acord 
amb el que disposa el text refós dels ERGI i, preferent·
ment, recorrent a personal funcionari del Parlament, per 
mitjà d’un concurs intern, que en aquest cas és declarat 
en comissió de serveis. A aquests concursos interns s’hi 
pot presentar el personal que compleixi els requisits de 
la convocatòria i acrediti dos anys de serveis prestats 
al Parlament en el grup de titulació del lloc de treball 
des del qual concursa, en el cas que concursi per un lloc 
de treball pertanyent a un grup de titulació superior al 
d’origen. Si la vacant no és possible de proveir per aquest 
sistema, ateses les característiques del lloc de treball, la 
provisió s’ha de fer per mitjà d’una convocatòria pública 
per al nomenament interí o una contractació laboral, en 
els termes establerts per la legislació vigent.

2. Es garanteix la participació dels representants del 
personal, d’acord amb l’article 59 dels ERGI, en els 
procediments i en els òrgans de selecció de les con·
vocatòries.

3. A més dels requisits establerts per la legislació vigent, 
en les bases de la convocatòria s’han de fer constar les 
condicions i els requisits necessaris per a proveir el lloc 
de treball, els mèrits que es valoren, el barem de puntu·
ació i, si escau, les proves de selecció.

Article 21. Integració en el treball

1. La Taula de Negociació ha de vetllar especialment 
perquè en totes les convocatòries s’apliquin les pautes 
d’accessibilitat determinades per llei i ha d’estudiar 
l’elaboració d’un pla destinat a assegurar les oportuni·

un any, tant si ho és per naturalesa com si ho és per 
adopció. El funcionari o funcionària que opta per fer ús 
d’aquesta llicència percep el 75% de la seva retribució 
fins als sis mesos d’edat del fill o filla i el 50% durant 
la resta del període. Aquesta llicència no es considera 
servei efectiu, per la qual cosa la seva concessió implica 
una reducció proporcional del període de vacances.

2. S’ha d’entendre que, en els casos d’adopció, els ter·
minis fixats per l’apartat 1 referits a l’edat del fill o filla 
compten a partir de la data de la resolució administra·
tiva o judicial d’adopció, amb independència de l’edat 
biològica del fill o filla, sempre que no tingui més de sis 
anys. Aquesta interpretació és extensiva als fills adop·
tats més grans de sis anys que siguin menors d’edat, si 
s’escau algun dels supòsits excepcionals regulats per 
la modificació dels ERGI que incorpora les mesures 
reguladores de conciliació de la vida familiar amb el 
treball del personal del Parlament.

3. Es pot fer ús del permís d’una hora diària d’absència 
de la feina per alletament, regulat per l’article 80 dels 
ERGI, fins que el fill o filla té un any d’edat.

4. Les treballadores embarassades tenen dret a absentar·
se del lloc de treball, amb dret a remuneració, per a fer 
exàmens prenatals i tècniques de preparació per al part, 
amb l’avís previ i amb la justificació de la necessitat de 
fer·los dins l’horari de treball.

5. Els funcionaris tenen dret a acompanyar a la consulta 
mèdica els fills de fins a setze anys, i en casos justificats 
fins que siguin majors d’edat, en el cas que els dos pro·
genitors treballin, amb la justificació pertinent i fins a 
un màxim de vint visites l’any per fill o filla.

Article 15. Reducció de la jornada de treball

1. Es pot concedir una reducció de la jornada de treball 
per interès particular del funcionari o funcionària. En 
aquest cas, la concessió pot quedar condicionada a la 
possibilitat de combinar diverses reduccions individuals 
de manera que aquesta combinació permeti de suplir 
amb el personal necessari les parts de jornada no tre·
ballades.

2. La concessió de la reducció de jornada queda con·
dicionada, amb caràcter general, a les necessitats del 
servei, llevat que la reducció sol·licitada sigui de mitja 
jornada o que es demani per raó de salut o a l’empara 
de l’article 84, 85, 86 o 87 dels ERGI.

Article 16. Llicència per a noves contractacions

Es pot concedir una llicència d’un any, sense retribució i 
amb reserva del lloc de treball, cada tres anys treballats 
al Parlament. Durant la llicència, que computa als efec·
tes dels drets passius però no dels triennis, el funcionari 
o funcionària continua donat d’alta a la Seguretat Social, 
sempre que no faci una altra activitat retribuïda durant 
aquest període. Aquesta llicència, que no és subordinada 
a les necessitats del servei, obliga el Parlament a cobrir 
interinament la plaça que el funcionari o funcionària ha 
deixat vacant, o bé la que quedi finalment vacant un cop 
aplicat el procés de mobilitat interna a què fa referència 
l’article 20. En tot cas, la plaça posada a convocatòria 
pública és, amb preferència, en condicions d’igualtat de 
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subcontractar empreses de treball temporal o d’utilitzar 
el personal d’aquestes empreses, llevat que la situació 
del mercat dificulti l’aplicació d’aquesta clàusula, ateses 
les característiques del servei que s’hagi de contractar.

Article 25. Fons d’ajuts per a la cura i la forma-
ció dels fills, d’acció social i de formació comple-
mentària del personal 

1. Es crea un fons únic en el qual s’integren tots els ajuts 
i les subvencions econòmiques que el Parlament presta 
al seu personal, inclosos els ajuts per estudis regulats 
per l’Acord de la Mesa del 16 de setembre de 1986, el 
repartiment dels quals s’ha de subjectar a criteris d’ho·
mogeneïtzació, racionalització i equitat.

2. La dotació del fons creat per l’apartat 1 és de 140.000 
euros per a cada exercici i s’incrementa cada any d’acord 
amb la revisió de l’IPC a l’Estat espanyol i a Catalunya 
i el creixement del nombre de funcionaris del Parla·
ment.

3. El fons creat per l’apartat 1 s’ha de destinar a les 
modalitats d’ajut següents: 

a) Ajut per a la cura o la formació dels fills.

b) Ajut per naixement, adopció o acolliment d’un fill 
o filla.

c) Ajut per tractament psicopedagògic o per altres trac·
taments de reforç educatiu dels fills.

d) Ajut per a fills i altres persones dependents amb 
disminució física, psíquica o sensorial sota la tutela o 
l’acolliment dels empleats públics.

e) Ajut protètic.

f) Ajut odontològic.

g) Ajut per tractament psiquiàtric o psicològic.

h) Ajut per malaltia celíaca.

i) Ajut per tràmits d’adquisició del primer habitatge.

j) Ajuts per defunció i per sepeli.

k) Ajut per a la formació complementària del personal, 
que comprèn les matrícules d’estudis en centres oficials 
i els cursos no inclosos en el pla de formació regulat 
per l’article 23.

4. Dins la dotació del fons, s’ha de reservar, com a mí·
nim, la quantitat que resulti de multiplicar 405 euros pel 
nombre de fills computables per a l’atorgament de l’ajut 
per a la cura o la formació dels fills, per tal que sigui 
destinada a finançar aquest concepte. La quantitat desti·
nada a finançar l’ajut establert per la lletra k de l’apartat 
3 no pot superar el 20% del total del fons.

5. Les quantitats del fons no utilitzades en un exercici 
s’afegeixen l’any següent a la dotació global del fons, 
sense que això comporti una incorporació permanent 
d’aquesta quantitat sobrant.

Article 26. Percepció en cas de baixa

En cas d’incapacitat transitòria, es cobra el 100% del 
sou els dotze primers mesos, amb exclusió de qualsevol 
percepció derivada de la prestació de serveis extraordi·

tats d’incorporació de les persones amb discapacitat a 
l’Administració del Parlament.

2. Amb la finalitat que un mínim del 2% de la plantilla 
orgànica del Parlament sigui cobert per persones amb 
discapacitat, s’han de reservar les places necessàries per 
a aquestes persones en l’oferta pública d’ocupació.

Article 22. Pla de rehabilitació social

La Taula de Negociació ha d’estudiar la possibilitat 
d’aplicar al Parlament un pla de rehabilitació social.

Article 23. Formació contínua

1. El Parlament ha de facilitar i promoure els instru·
ments necessaris per a aconseguir una formació adequa·
da dels treballadors. A aquest efecte, els serveis han de 
fer compatible, tant com sigui possible, la distribució de 
la jornada laboral amb els estudis acadèmics.

2. El Parlament ha de dotar suficientment la partida 
pressupostària corresponent per a garantir, per mitjà 
de l’aprovació d’un pla de formació contínua, que tots 
els sectors de la plantilla tinguin accés a la formació 
en igualtat de condicions. Amb aquest objectiu, ha de 
programar cursos de formació i perfeccionament del 
personal funcionari i ha d’establir, havent escoltat els di·
rectors dels centres gestors o els caps dels departaments, 
calendaris que garanteixin el nombre màxim d’assis·
tents. Totes les persones que hi estiguin interessades han 
de poder assistir a aquests cursos, respectant l’atenció 
de les necessitats dels serveis, que han d’adaptar llur 
funcionament al desenvolupament dels cursos.

3. El Consell de Personal ha d’ésser consultat i ha d’eme·
tre un informe sobre la programació anual dels cursos, 
tenint en compte les necessitats següents: 

a) Continuar fent cursos de català i programar nous 
cursos a la seu del Parlament sobre altres matèries, per 
mitjà de l’establiment de convenis, si escau, amb l’Es·
cola d’Administració Pública.

b) Prestar una atenció especial als cursos que fomentin 
i facilitin la higiene postural i els hàbits ergonòmics 
i als que afavoreixin hàbits de treball que comportin 
una despesa racional i que siguin respectuosos amb el 
medi ambient.

4. El Parlament ha de facilitar, complementàriament, la 
concessió de llicències per a cursos de formació sobre 
matèries directament relacionades amb el lloc de treball, 
per interès del Parlament, en els casos en què, pel nom·
bre d’assistents o per les característiques del curs, aquest 
no pugui ésser programat a la seu del Parlament.

5. La Taula de Negociació ha d’estudiar la possibilitat 
d’acordar intercanvis institucionals amb altres parla·
ments.

Article 24. Limitació a la contractació amb em-
preses de treball temporal

L’Administració parlamentària, en el marc del que esta·
bleix la legislació sobre contractació administrativa, en 
els plecs de clàusules administratives de la contractació 
de serveis d’assistència ha d’incloure la prohibició de 
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3. Als efectes d’aquest article, cada mensualitat inte·
grant de la indemnització és l’equivalent a la dotzena 
part de la retribució bruta anual reconeguda a la persona 
interessada en la data en què es produeix la jubilació, 
amb exclusió de qualsevol percepció derivada de la 
prestació de serveis extraordinaris.

4. A partir dels seixanta anys, els funcionaris tenen dret 
a la reducció de la jornada laboral, en les condicions 
següents: 

a) Entre els seixanta i els seixanta·cinc anys, poden sol·
licitar una reducció de la meitat de la jornada amb la 
percepció del 60% de llurs retribucions íntegres o bé 
una reducció d’un terç de la jornada amb la percepció 
del 75% de llurs retribucions íntegres.

b) Si ocupen llocs de treball de direcció o d’especial res·
ponsabilitat i dificultat tècnica, la Mesa del Parlament, 
amb la valoració prèvia de les circumstàncies concur·
rents en cada cas, pot autoritzar una reducció del 50% 
de la jornada amb la percepció del 100% de la totalitat 
de les retribucions, amb la finalitat de formar les per·
sones que els han de substituir en el lloc de treball. Els 
funcionaris que demanin una reducció de la jornada 
en aquestes condicions han d’acreditar, com a mínim, 
quinze anys de serveis prestats al Parlament.

c) En qualsevol dels supòsits establerts per les lletres a 
i b, el Parlament s’obliga a mantenir el pagament de les 
cotitzacions corresponents a la jornada completa, i el 
funcionari o funcionària s’ha de comprometre a jubilar·
se als seixanta·cinc anys. Si en complir seixanta·cinc 
anys no es jubila perquè ha sol·licitat la pròrroga de 
servei actiu, aquesta pròrroga queda condicionada al 
reintegrament al Parlament de la diferència retributiva 
percebuda d’acord amb les lletres a i b.

d) La Mesa del Parlament ha d’autoritzar als càrrecs 
de comandament de direcció, cap de departament, cap 
d’àrea o un altre d’equivalent l’exercici dels drets a què 
fa referència l’apartat 4, el qual queda supeditat a les 
necessitats del servei.

e) Per acord de la Mesa del Parlament, amb un informe 
motivat del cap o la cap corresponent i en atenció a les 
necessitats del servei, es pot autoritzar que les reduc·
cions puguin ésser fetes considerant la reducció en el 
conjunt anual.

Article 29. Complement de pensió en cas d’inca-
pacitat

1. En el cas de jubilació forçosa per incapacitat perma·
nent total qualificada, el Parlament ha de satisfer un 
complement de la pensió corresponent fins a arribar al 
75% de les retribucions íntegres que percebia el fun·
cionari o funcionària en el moment de la declaració 
d’aquesta situació, i en el cas d’incapacitat permanent 
absoluta i gran invalidesa, el complement de la pensió 
corresponent fins a arribar al 100% de les retribucions 
íntegres que percebia el funcionari o funcionària en el 
moment de la declaració d’aquesta situació, si els dar·
rers cinc anys ha estat en servei actiu al Parlament de 
Catalunya.

naris. Si la incapacitat és causada per l’activitat profes·
sional, i així s’acredita mèdicament, o és derivada d’un 
accident laboral, aquesta percepció es perllonga mentre 
dura el període de baixa.

Article 27. Adaptació dels llocs de treball per 
motius de salut i segona activitat

1. L’Administració parlamentària ha de vetllar per 
l’adaptació permanent del lloc de treball a les condici·
ons físiques dels funcionaris en situació de servei actiu. 
L’adaptació o, si aquesta no és possible, el canvi de lloc 
de treball, s’ha d’acordar quan hi hagi inadaptacions 
funcionals o bé per motius de salut o de disminucions 
de les condicions físiques o sensorials del personal 
afectat que li impossibilitin el compliment d’algunes 
de les funcions o les tasques pròpies del lloc de treball. 
Si per raons tècniques, organitzatives o derivades de 
les característiques del personal afectat, d’acord amb 
el que disposa el Reglament específic, no és possible 
l’adaptació, es pot acordar el canvi, mentre perduri la 
situació, a un altre lloc de treball reservat a un fun·
cionari o funcionària de carrera, del mateix grup de 
places o cos de pertinença, amb els efectes econòmics 
que corresponguin.

2. La declaració de segona activitat pot afectar els 
funcionaris de carrera que pertanyin al cos de xofers 
polivalents, en situació de servei actiu, que pateixin dis·
minucions objectives, manifestes i previsiblement per·
manents en les facultats físiques que els impossibilitin 
o els dificultin greument el compliment normal i eficaç 
de la funció de conducció.

3. La determinació de les condicions, el procediment i 
els efectes del que disposen els apartats 1 i 2 s’ha d’es·
tablir en un reglament específic que s’ha d’elaborar amb 
la participació del Consell de Personal.

4. Els supòsits establerts pels apartats 1 i 2 no es poden 
aplicar en el cas que el funcionari o funcionària afectat 
sigui declarat en situació d’incapacitat temporal o inca·
pacitat permanent, si aquesta es declara per a totes les 
funcions atribuïdes al cos de pertinença.

Article 28. Subsidi de jubilació 

1. Els funcionaris que, havent treballat els darrers cinc 
anys de la vida laboral activa al Parlament, es jubilen 
anticipadament, a petició pròpia, perceben una prima, 
per una sola vegada, per l’import següent: 

a) Si es jubilen als seixanta anys, trenta mensualitats.

b) Si es jubilen als seixanta·un anys, vint·i·sis mensu·
alitats.

c) Si es jubilen als seixanta·dos anys, vint·i·quatre men·
sualitats.

d) Si es jubilen als seixanta·tres anys, vint mensuali·
tats.

e) Si es jubilen als seixanta·quatre anys, setze mensu·
alitats.

2. Els funcionaris que es jubilen a l’edat reglamentària 
perceben una prima igual a llur salari brut de la darrera 
anualitat.
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Article 31. Assegurances

El Parlament té subscrita una pòlissa d’assegurança 
col·lectiva d’accidents i una pòlissa d’assegurança col·
lectiva de vida a favor del personal al seu servei, que 
inclou el supòsit de mort, tant natural com per accident, 
amb un capital assegurat de 150.000 euros en el cas de 
l’assegurança de vida i de 300.000 euros en el cas de 
l’assegurança d’accidents.

Article 32. Destinació de les retencions per 
vaga

El Parlament ha de destinar a fins humanitaris les reten·
cions practicades al personal amb motiu d’una vaga.

Article 33. Activitats de representació del per-
sonal

1. El Parlament s’ha de fer càrrec de les despeses de 
formació dels membres del Consell de Personal en ma·
tèries pròpies del càrrec, d’acord amb el programa i les 
condicions que aprovi la Taula de Negociació, fins a 
una quantia anual de 2.300 euros, que s’ha de destinar 
a subvenir a les activitats de representació del Consell, 
com ara l’assistència jurídica, la intervenció en jornades 
o la difusió de material informatiu. Aquest import s’ha 
d’incrementar en cada exercici anual d’acord amb la 
revisió de l’IPC estatal i el de Catalunya.

2. El temps dedicat pels membres del Consell de Per·
sonal a reunions convocades per la Taula de Negocia·
ció i pels òrgans que puguin derivar d’aquest acord no 
s’inclou dins els crèdits horaris regulats pels ERGI i 
és considerat, a tots els efectes, com a temps de treball 
efectiu.

3. Es considera temps de treball efectiu, a tots els 
efectes, el que dediquen al treball d’un òrgan derivat 
d’aquest acord els funcionaris que en són membres però 
que no pertanyen al Consell de Personal.

Article 34. Protecció jurídica dels xofers poli-
valents 

1. Si un xofer o xofera és privat del permís de conduir 
com a conseqüència d’un acte realitzat fora de servei, 
se li garanteix la percepció de les retribucions bàsiques 
i li són assignades altres funcions durant el temps que 
duri la privació.

2. Si un xofer o xofera és privat del permís de conduir 
com a conseqüència d’un acte de servei, se li garanteix 
la percepció de les retribucions bàsiques i del comple·
ment del lloc de treball mentre duri la privació. Durant 
aquest temps, la persona afectada ha d’acomplir les tas·
ques que li siguin assignades, d’acord amb la seva cate·
goria laboral. En el cas que el lloc de treball que ocupa 
sigui superior al propi, té dret a percebre el complement 
del lloc de destinació.

3. Si a un xofer o xofera se li imposa una sanció pe·
cuniària com a conseqüència d’un acte de servei, el 
Parlament ha de tramitar els recursos pertinents i s’ha 
de fer càrrec de la sanció, llevat dels casos que siguin 
imputables a negligència del conductor o conductora.

2. La percepció d’aquest complement de pensió és in·
compatible amb la percepció d’un altre sou o de retri·
bucions com a treballadors o funcionaris.

Article 30. Pla de pensions

1. El pla de pensions d’empresa, promogut pel Parla·
ment, per al personal al seu servei, que és d’adhesió 
voluntària, té per objecte complementar el sistema pú·
blic de la Seguretat Social, i no ha d’ésser entès en cap 
cas com a substitutori d’aquest sistema.

2. El Parlament s’obliga a fer·se càrrec, en forma de 
salari diferit, de l’aportació que regula l’apartat 3, en el 
cas dels treballadors al seu servei que estiguin en actiu, 
mentre mantinguin aquesta condició, tant si es tracta de 
personal funcionari com si es tracta de personal eventu·
al o contractat. Aquestes contribucions són imputades 
sempre als partícips, que n’adquireixen la titularitat. 
Durant la vigència d’aquest acord, sens perjudici dels 
increments retributius que s’acordin a l’empara de l’arti·
cle 5, el Parlament es compromet a negociar anualment, 
en el si de la Taula de Negociació, l’augment de les seves 
contribucions al pla de pensions.

3. L’aportació del Parlament al pla de pensions es fixa en 
900 euros l’any per partícip. A més d’aquesta aportació, 
el Parlament s’obliga a aportar·hi anualment, en qualitat 
d’aportació extraordinària, una quantitat que s’ha de de·
terminar automàticament, a partir d’uns resultats o fets 
econòmics concrets, de la manera següent: 

a) Una quantitat igual a la bonificació per baixa sinistra·
litat que la companyia d’assegurances apliqui a la pòlis·
sa de l’assegurança col·lectiva de vida dels funcionaris 
del Parlament subscrita per la institució.

b) Una quantitat equivalent a les economies produïdes 
en la gestió dels subconceptes 01.01.161.03 (prestació per 
protecció de la maternitat del personal) i 01.01.161.04 
(subsidis de jubilació de funcionaris) del pressupost de 
l’exercici anterior, segons la liquidació aprovada.

c) Una quantitat equivalent al 10% de les economies 
produïdes en la gestió dels conceptes 01.01.11 (perso·
nal eventual), 01.01.12 (funcionaris) i 01.01.13 (personal 
laboral) del pressupost anual, amb el límit màxim de 
18.030,36 euros.

d) Les quantitats anuals no utilitzades dels diners que 
el Parlament destina a les activitats de representació del 
Consell de Personal.

4. La comissió promotora del pla és integrada en la 
forma que estableix el reglament del pla. El pla de pen·
sions del Parlament es regeix per la normativa legal i 
reglamentària en vigor de regulació de plans i fons de 
pensions i per les especificacions del pla de pensions 
del Parlament aprovades a aquest efecte en el moment 
de constitució d’aquest pla pensions.

5. El reglament del pla pot establir la possibilitat que per 
a determinades franges d’edat, amb l’acceptació dels 
partícips, es constitueixin subplans o es regulin condici·
ons específiques, sens perjudici dels subsidis que hi hagi 
acordats per als supòsits de jubilació i d’invalidesa.
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gència especial en el cas dels serveis directament oberts 
a l’accés lliure dels ciutadans, com ara el Registre. Tam·
bé cal donar solucions urgents i dignes als serveis més 
saturats. D’altra banda, cal destinar nous espais o fer 
millores substancials al menjador laboral i a una sala 
de recuperació física.

Article 38. Revisions mèdiques

El personal que presta els seus serveis al Parlament, els 
funcionaris jubilats i els funcionaris amb invalidesa ab·
soluta gaudeixen de revisions mèdiques anuals a càrrec 
del Parlament, que s’han d’iniciar al mes de gener.

Article 39. Normativa complementària

D’acord amb l’article 2.2, qualsevol norma dictada per 
a complementar aquest acord o el text refós dels ERGI, 
en allò que afecti l’àmbit de representació del Consell 
de Personal, ha d’ésser pactada en el si de la Taula de 
Negociació.

Article 40. Autonomia administrativa del Par-
lament

Els signants expliciten la voluntat de respectar el que es·
tableixen l’article 58 de d’Estatut d’autonomia i l’article 
1 dels ERGI, que consagren l’autonomia administrati·
va del Parlament, especialment en tot el que deriva de 
l’especificitat del treball i l’organització parlamentaris. 
Aquesta autonomia i aquesta especificitat han d’ésser 
considerades per la Taula de Negociació, d’acord amb 
les competències que té reconegudes i de conformitat 
amb els procediments de participació en la determi·
nació de les condicions de treball que estableixen els 
ERGI.

Disposició transitòria

Els funcionaris que, a l’entrada en vigor d’aquest acord 
i fins al desembre del 2008, hagin sol·licitat la prolonga·
ció de la permanència en el servei actiu després de l’edat 
de jubilació i estiguin treballant, en el cas que demanin 
jubilar·se durant l’any 2009 poden percebre el subsidi 
que estableix l’article 28.2 d’aquest acord.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2008

En representació de la Mesa del Parlament

Lídia Santos i Arnau, secretària primera; Imma Folchi 
i Bonafonte, secretària general; Begoña Benguría i Ca·
lera, cap del Departament de Recursos Humans

En representació del personal, com a membres del Con-
sell de Personal

Lluís Pibernat i Riera, president; Montserrat Pla i An·
gusto; M. Àngels Casanova i Acha; Carme de Tomàs i 
Viñals; Enric Camps i Bonany; Francesc Isern i Serra; 
Xavier Martínez Vila

4. El Parlament ha de garantir l’assistència jurídica ne·
cessària en els procediments jurisdiccionals que derivin 
d’actes de servei, sens perjudici de l’assistència que cor·
respongui a la companyia asseguradora ni de l’aplicació, 
si escau, del règim disciplinari, amb les mesures perti·
nents. La responsabilitat civil subsidiària és a càrrec de 
l’Administració, sens perjudici de poder exercir el dret 
de repetició quan legalment escaigui.

Article 35. Estudi de mesures específiques per als 
xofers polivalents 

La Taula de Negociació ha d’estudiar durant l’any 2005, 
amb l’informe previ del Comitè de Seguretat i Parc Mò·
bil, l’adopció de mesures específiques, incloses les eco·
nòmiques, si escau, per als xofers i, si escau, per a altres 
grups de funcionaris, per raó d’una possible perillositat 
lligada al lloc de treball.

Article 36. Contractació de serveis relacionats 
amb el personal 

1. El Consell de Personal ha de participar en els con·
cursos que s’hagin de fer durant la vigència d’aquest 
acord per a la contractació i l’explotació del servei de 
bar restaurant i dels altres serveis relacionats amb el 
personal que acordi la Taula de Negociació.

2. Per a garantir la participació a què fa referència 
l’apartat 1, el Consell de Personal ha d’ésser escoltat 
abans d’iniciar·se els procediments administratius i 
ha de formar part de les meses d’adjudicació i de les 
comissions que es constitueixin per al seguiment de 
l’explotació dels dits serveis.

Article 37. Participació del Comitè de Seguretat, 
Salut i Prevenció de Riscos Laborals en la dis-
tribució d’espais 

1. Per tal d’assolir els objectius que fixa la Llei de l’Estat 
31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos labo·
rals, i garantir el dret a la participació en la planificació, 
la programació, l’organització i el control de la gestió 
relacionada amb el millorament de les condicions de 
treball i la protecció de la seguretat i la salut del per·
sonal, sens perjudici del que disposa l’article 39.1 de la 
dita llei, s’estableix que el Comitè de Seguretat, Salut i 
Prevenció de Riscos Laborals ha d’ésser escoltat amb 
relació a l’assignació i l’ús dels diversos espais del Palau 
del Parlament, i ha de visitar les obres en curs abans que 
s’acabin, amb el propòsit de col·laborar en l’establiment 
de mesures de seguretat, higiene i salut laboral.

2. A mesura que el Parlament pugui disposar de nous 
espais per als serveis administratius, la Mesa del Parla·
ment ha de donar prioritat a solucionar les mancances 
que afecten diversos serveis, tant interns com externs, 
i ha de tenir especialment en compte, a aquest efecte, 
els informes que emetin el Comitè de Seguretat, Salut i 
Prevenció de Riscos Laborals i el Consell de Personal, 
en els àmbits de les competències respectives.

3. La distribució de nous espais per als serveis adminis·
tratius, combinada amb la satisfacció imprescindible de 
necessitats d’un altre ordre, ha d’atendre en primer lloc 
l’eliminació de barreres arquitectòniques, amb una ur·
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	Proposta de resolució sobre la promoció de la prova de detecció del virus de la immunodeficiència humana
	Tram. 250-02408/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat específica dels Mossos d’Esquadra per a la vigilància i la persecució dels delictes contra els vehicles de transport de mercaderies
	Tram. 250-02409/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’educació inclusiva amb relació als alumnes amb necessitats educatives especials associades a algun tipus de discapacitat
	Tram. 250-02410/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professors com a autoritat pública
	Tram. 250-02411/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la signatura del Document de bones pràctiques als museus i els centres d’art
	Tram. 250-02412/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un fons per a urgències socials destinat a les corporacions locals
	Tram. 250-02413/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació dels programes de gratuïtat dels llibres de text
	Tram. 250-02414/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció del consum de flors i plantes ornamentals
	Tram. 250-02415/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les denominacions «vacances de Nadal» i «vacances de Setmana Santa» en el calendari escolar
	Tram. 250-02416/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació del procediment d’adjudicació d’herències intestades a la Generalitat
	Tram. 250-02417/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’autorització d’una prova experimental sobre la selectivitat del vesc per a la captura d’ocells que inclogui la captura del tord a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02418/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la partida pressupostària del Departament d’Educació destinada al pagament compensatori pel transport escolar no obligatori a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
	Tram. 250-02419/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reparació definitiva del passeig de s’Abanell, de Blanes (Selva)
	Tram. 250-02420/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la planta de Lear a Roquetes (Baix Ebre), sobre la formació dels treballadors acomiadats i sobre la tramitació i l’execució de les infraestructures pendents a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-02421/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment del criteri de preu final amb l’impost sobre el valor afegit inclòs en els procediments de contractació pública quan intervinguin licitadors exempts de tributació de l’impost sobre el valor afegit
	Tram. 250-02422/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de l’Ordre IRP/352/2009, sobre l’obligació dels establiments d’hostalatge de remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen
	Tram. 250-02423/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el Pla territorial sectorial de política forestal 2005-2014
	Tram. 250-02424/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària necessària per a atendre la preservació i la millora de les finques agràries i forestals incloses en la Xarxa Natura 2000
	Tram. 250-02425/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la priorització de les actuacions del Pla de sanejament de les aigües residuals urbanes
	Tram. 250-02426/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera GI-660 entre la Bisbal de l’Empordà i Calonge
	Tram. 250-02427/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil en el traçat de la carretera GI-664 entre Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura i Cassà de la Selva
	Tram. 250-02428/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per al millorament del Parc Agrari del Baix Llobregat
	Tram. 250-02429/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament i l’adequació de les instal·lacions de l’oficina de correus i telègrafs de Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 250-02430/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la cobertura de telefonia mòbil a les carreteres del Maresme
	Tram. 250-02431/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de vagons als trens de les línies entre Barcelona i el Maresme
	Tram. 250-02432/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la conversió del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona en jutjat mercantil pur
	Tram. 250-02433/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un període de transició comú en els processos de trasllat de funcionaris judicials
	Tram. 250-02434/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el nomenament dels funcionaris de reforç del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona
	Tram. 250-02435/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres de l’autovia A-22, entre Lleida i Osca, al tram de la variant d’Almacelles
	Tram. 250-02436/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació del Solsonès amb un helicòpter durant els mesos d’estiu
	Tram. 250-02437/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’avaluació de l’impacte ambiental causat en els ecosistemes de la Noguera de Cardós i la Noguera Pallaresa pel buidatge de la presa de Tavascan, al Pallars Sobirà
	Tram. 250-02438/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la supressió dels passos a nivell de la xarxa ferroviària a la demarcació de Tarragona
	Tram. 250-02439/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la instal·lació d’ascensors amb capacitat suficient a l’estació de trens de Tarragona
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reforma de l’andana de l’estació de trens de Tarragona
	Tram. 250-02441/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reobertura de l’escola de Gombrèn (Ripollès) per al curs 2010-2011
	Tram. 250-02442/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’obertura d’un centre d’educació infantil i primària i d’un institut d’educació secundària per al curs 2010-2011 a la zona sud de Girona
	Tram. 250-02443/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre de places a les escoles d’adults de Girona, Salt (Gironès), Blanes, Lloret de Mar (Selva) i Olot (Garrotxa) per al curs 2009-2010
	Tram. 250-02444/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la presentació al Parlament d’un projecte de llei de la Sindicatura de Comptes
	Tram. 250-02445/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’una línia d’ajuts als agricultors del sector de l’olivera de les Terres de l’Ebre i sobre l’establiment d’autoritzacions de caça de les espècies d’ocells que afecten aquest sector
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	Proposta de resolució sobre la inclusió del Premi Nacional de Gastronomia en la convocatòria dels Premis Nacionals de Cultura
	Tram. 250-02476/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport a la Volta Ciclista a Catalunya
	Tram. 250-02477/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de recuperació i adeqüació de l’església de Gandesa (Terra Alta)
	Tram. 250-02478/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una guia per a la detecció de situacions de risc d’accidents infantils
	Tram. 250-02479/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol d’actuació per a la prevenció, la detecció i el seguiment de casos de maltractament de persones grans
	Tram. 250-02480/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la toponímia de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-02481/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un centre d’atenció i seguiment de les drogodependències al Berguedà
	Tram. 250-02482/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la cobertura de banda ampla al Berguedà
	Tram. 250-02483/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la cobertura de la televisió digital terrestre al Berguedà
	Tram. 250-02484/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la cobertura de telefonia mòbil al Berguedà
	Tram. 250-02485/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les al·legacions de l’Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) a les sancions imposades per l’abocament d’aigües brutes
	Tram. 250-02486/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la bonificació del dos per cent dels interessos de la línia de crèdits per a combatre la crisi al sector ramader
	Tram. 250-02487/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la situació econòmica del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-02488/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 136/2009, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables amb relació a la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes
	Tram. 250-02489/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’augment de la plantilla de professors de l’escola d’adults del Solsonès
	Tram. 250-02490/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius dels Mossos d’Esquadra a la regió policial de Ponent
	Tram. 250-02491/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el retiment de comptes anual de l’evolució del Pacte nacional per l’habitatge i sobre la constitució d’una comissió específica parlamentària sobre aquest Pacte
	Tram. 250-02492/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge entre Torredembarra i el Vendrell
	Tram. 250-02493/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge entre l’Ametlla de Mar i Ulldecona
	Tram. 250-02494/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el suport a l’esmena presentada als pressupostos generals de l’Estat del 2010 per a l’aplicació dels beneficis fiscals màxims per als anys 2010, 2011 i 2012 al sector privat que participi en el projecte Catalunya a la Lluna
	Tram. 250-02495/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’article 12.g de la Llei 18/1996, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior
	Tram. 250-02496/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de registre i de control dels obsequis rebuts pels membres i els alts càrrecs del Govern
	Tram. 250-02497/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les propostes de modificació de la normativa tributària i fiscal fetes pels agents que operen en l’àmbit de l’habitatge
	Tram. 250-02498/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar la situació dels animals de teràpia i impulsar-ne la regulació
	Tram. 250-02499/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la col·laboració en les iniciatives que ajudin a fer avançar l’ús social de l’occità i sobre l’establiment de lligams polítics i culturals amb les entitats occitanes
	Tram. 250-02500/08
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius a l’Informe de fiscalització 7/2009, referent a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, corresponent al 2006 i al 2007 (tram. 256-00052/08); a l’Informe de fiscalització 8/2009, referent a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2007 (tram. 256-00053/08);  a l’Informe de fiscalització 9/2009, referent al Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 256-00054/08); a l’Informe de fiscalització 10/2009, referent a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 256-00055/08), i a l’Informe de fiscalització 11/2009, referent a Televisió de Catalunya, corresponent al 2005 i al 2006 (tram. 256-00056/08)
	Tram. 256-00052/08, 256-00053/08, 256-00054/08, 256-00055/08 i 256-00056/08
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
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	Sol·licitud de compareixença de David Minoves i Llucià, director general de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre l’estratègia de codesenvolupament de la cooperació catalana que ha de guiar l’obra de govern de la Generalitat
	Tram. 356-00542/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Àngel Miret i Serra, Maurici Romero i Mulero i Àlex Masllorens i Escubós, administradors judicials d’Intervida, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre el pla estratègic i les perspectives de futur d’Intervida
	Tram. 356-00543/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Maria Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè presenti la Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2008
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	Tram. 353-00658/08
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 353-00659/08
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	Compareixença d’una representació de SOS Racisme Catalunya amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
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	Compareixença d’una representació del Centre Filipí de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 353-00672/08
	Substanciació


	Compareixença d’Eduardo Rojo Torrecillas amb relació al Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya
	Tram. 353-00677/08
	Substanciació
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