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ció de Catalunya (tram. 259-00004/08), presentat pel
Govern.
Finalment, d’acord amb l’article 149 del Reglament, ha
adoptat la següent
Resolució 766/VIII del Parlament de
Catalunya, per la qual es ratifica la designació dels membres de l’Equip de
Treball del Síndic de Greuges per a la
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 37.5 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals,
considera que en la professió d’enginyer tècnic i perit
de telecomunicació hi concorren els requisits d’interès
públic i d’especial rellevància social i econòmica a què
fa referència l’article 37.2 de la dita llei.

Tram. 284-00049/08

Adopció

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2010
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

Comissió del Síndic de Greuges
Sessió núm. 20, 01.10.2010, DSPC-C 919

El president de la Comissió
Jordi Montanya i Mías

Comissió del Síndic de Greuges

Resolució 765/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre el Projecte de decret
pel qual es constitueix el Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
Tram. 259-00005/08

Adopció
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
Sessió núm. 60, 28.09.2010, DSPC-C 917

Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en la sessió tinguda el dia 28 de setembre de 2010, ha
debatut el Projecte de decret pel qual es constitueix el
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya
(tram. 259-00005/08), presentat pel Govern.
Finalment, d’acord amb l’article 149 del Reglament, ha
adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 37.5 de la Llei 7/2006, del 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals, considera que en la professió d’enginyer
de telecomunicació hi concorren els requisits d’interès
públic i d’especial rellevància social i econòmica a què
fa referència l’article 37.2 de la dita llei.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2010
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Jordi Montanya i Mías

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda
el dia 1 d’octubre de 2010, conformement a l’article 76.4
de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de
Greuges, havent considerat la proposta presentada pel
síndic de greuges, ha adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya ratifica la designació, feta
pel síndic de greuges, de José María Mena Álvarez,
Eva Labarta i Ferrer, Ignasi Garcia Clavel i Maria del
Mar Torrecillas Madrid com a membres de l’Equip de
Treball del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la
Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o
Degradants.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2010
El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Joaquim Josep Paladella i Curto
Belén Pajares i Ribas
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Altres tramitacions
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Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2010, referent a l’Ajuntament
de Gavà, corresponent a aspectes puntuals de l’exercici del 2007
Tram. 258-00040/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.
1.30.06.
Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

