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TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

nució de la pressió que ara pateix, facilitant el retorn 
progressiu i gradual per assolir el cabal ambiental que 
es desprèn del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment 
i la seva posterior aplicació, d’acord amb els plans zo-
nals, tal i com ja s’està actuant en el Ter superior, des 
del moment en què l’actual situació d’excepcionalitat 
resti superada i puguem comptar amb l’aportació de 
nous recursos (reutilització, recuperació d’aqüífers, 
dessalinització...)

Aquest retorn progressiu de cabal haurà de ser calenda-
ritzat en el marc de la Comissió Tècnica ja constituïda 
entre representants del Consorci Alba - Ter i el Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge.»

proposta de resolució sobre la promo-
ció d’un estudi que plantegi la possibi-
litat de gestionar el parc natural de l’alt 
pirineu mitjançant un consorci entre el 
departament de medi ambient i Habi-
tatge, els ajuntaments afectats i els ra-
maders
Tram. 250-00765/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 03.04.08

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. 
23697)

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:

Estudiar la possibilitat de nous mecanismes de gestió 
dels espais naturals de protecció especial, com poden 
ser la constitució de consorcis, al llarg del procés de re-
dacció de l’Avantprojecte de la Llei de conservació de la 
Biodiversitat i del Patrimoni Natural de Catalunya.»

proposta de resolució sobre el condici-
onament i l’adequació a les necessitats 
actuals de la carretera gi-644, entre fo-
rallac i serra de daró
Tram. 250-00756/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 09.04.08

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. 
23618)

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 conti-
nuar amb les millores previstes a la carretera GI-644 
entre Serra de Daró i Forallac.»

proposta de resolució sobre el cabal del 
Ter
Tram. 250-00760/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 03.04.08

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. 
23866)

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:

Reconèixer l’esforç que està fent tota la conca del riu 
Ter i es reafirma en la voluntat de prioritzar la dismi-




