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Resolució 470/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre l’eliminació del límit
d’edat per a accedir als cossos de bombers i de policia

Resolució 471/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeix el director
de l’Oficina Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00023/08

Tram. 125-00100/08 i 125-00104/08

Adopció

Adopció

Ple del Parlament
Sessió núm. 57, 20.05.2009, DSPC-P 83

Comissió de Peticions
Sessió núm. 23, 19.05.2009, DSPC-C 577

Comissió de Peticions
La Comissió de Peticions, en la sessió tinguda el dia
19 de maig de 2009, ha debatut l’escrit relatiu al límit
d’edat per a accedir als cossos de bombers (tram. 12500100/08) i l’escrit relatiu al límit d’edat per a accedir als
cossos de bombers i de policia (tram. 125-00104/08).
Finalment, d’acord amb l’article 60.5 del Reglament, ha
adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar, abans que finalitzi el proper període de sessions, un projecte de llei que modifiqui la Llei 5/1994,
del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, per a
eliminar el límit d’edat màxim per a accedir al Cos de
Bombers de la Generalitat.
2. Estudiar les mesures a adoptar per a eliminar el límit
d’edat d’accés a la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra.

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de
maig de 2009, d’acord amb el que disposen els articles
8 i 9 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, i l’article 1 de la Llei 7/2009,
del 13 de maig, de modificació de la Llei 14/2008, del
5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, ha
adoptat la següent
Resolució
El Parlament de Catalunya elegeix David Martínez Madero director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Palau del Parlament, 20 de maig de 2009
El secretari quart
Rafel Luna i Vivas

1.15.

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Mocions

Palau del Parlament, 19 de maig de 2009
El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep M. Freixanet i Mayans Antoni Comín Oliveres

Moció 53/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la política econòmica i laboral per a crear ocupació
Tram. 302-00170/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 57, 21.05.2009, DSPC-P 84

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 de
maig de 2009, d’acord amb l’article 139 del Reglament,
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i laboral per a crear
ocupació (tram. 302-00170/08), presentada pel diputat
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 56440)
1.15.
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