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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ

1.01. Lleis i altres normes
1.01.07. Criteris interpretatius i normes su-

pletòries del Reglament

Norma integradora del Reglament per
a regular la presentació de preguntes a respondre
en sessió plenària en el quart període de sessions
(febrer - juny 2005) (tram. 215-00005/07). Aprova-
ció. p. 11

1.10. Resolucions

Resolució 189/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’extensió de l’ús de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació al conjunt de
la població (tram. 250-00355/07). Adopció en comis-
sió. p. 11

Resolució 190/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la cerca d’un espai per a traslla-
dar-hi l’oficina de Benestar i Família de Terrassa
(Vallès Occidental) mentre no entri en funciona-
ment la nova (tram. 250-00373/07). Adopció en co-
missió. p. 12

Resolució 191/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el reconeixement de les víctimes
de la Llei 16/1970, de perillositat i rehabilitació so-
cial, per raó de llur orientació sexual (tram. 250-
00374/07). Adopció en comissió. p. 12

Resolució 192/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a l’atenció de les
persones amb drogodependència i per a la millora
i la dignificació del barri de Porta, del districte de
Nou Barris, de Barcelona (tram. 250-00378/07).
Adopció en comissió. p. 13

Resolució 193/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a l’obtenció i la
distribució d’una vacuna preventiva contra la sida
(tram. 250-00392/07). Adopció en comissió. p. 13

Resolució 196/VII, sobre les mesures
per a garantir la supervivència del dialecte ribagorçà
(tram. 250-00221/07). Correcció d’errades de publi-
cació (BOPC 161). p. 14

Resolució 197/VII, sobre el reconeixe-
ment jurídic de la llengua catalana en el conjunt de
l’Estat espanyol i de la Unió Europea (tram. 250-
00300/07). Correcció d’errades de publicació (BOPC
161). p. 14

Resolució 198/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la titularitat, la gestió i l’explotació
dels paradors de turisme de Catalunya (tram. 250-
00335/07). Correcció d’errades de publicació (BOPC
161). p. 14

Resolució 206/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció especial als infants
afectats per cardiopaties congènites (tram. 250-
00405/07). Adopció en comissió. p. 14

Resolució 211/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els diputats que
han de defensar davant el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Es-
tat de 8 de juny de 1957, sobre el Registre Civil
(tram. 271-00011/07). Adopció. p. 15

Resolució 212/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’insta el Govern a qüestio-
nar la constitucionalitat de la Llei de l’Estat 1/2004,
del 21 de desembre, d’horaris comercials (tram.
250-00560/07). Adopció en Ple. p. 15

1.15. Mocions

Moció 37/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’educació postobligatòria, especialment
pel que fa a la formació professional (tram. 302-
00104/07). Aprovació pel Ple. p. 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de la ciutat de Barcelona, especial-
ment pel que fa a les despeses de capitalitat, su-
plència i subsidiarietat (tram. 300-00932/07). Subs-
tanciació. p. 16

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la protecció dels consumidors i els usuaris respec-
te a les entitats financeres de crèdit al consum
(tram. 300-00936/07). Substanciació. p. 16

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’espai radiotelevisiu (tram. 300-00938/07). Substan-
ciació. p. 16

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre el programa Xarxa Natura 2000 (tram. 300-
00939/07). Substanciació. p. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de suport a la recerca (tram. 300-
00940/07). Substanciació. p. 17
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECA-
ÏMENT

2.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre els contrac-
tes programa dels ramaders amb el Parc Natural de
l’Alt Pirineu (tram. 250-00148/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei sobre la publica-
ció dels fulls del mapa geològic, a escala 1:50.000,
corresponents a l’àmbit geogràfic del Pallars Sobi-
rà (tram. 250-00267/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei sobre la restitució
de la consideració de monument historicoartístic
per a la llar barcelonina de Josep Puig i Cadafalch
(tram. 250-00324/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a modificar la resolució UNI/2484/2004,
per tal d’incloure als estudiants universitaris de to-
tes les comarques i zones de muntanya entre els
beneficiaris dels ajuts (tram. 250-00326/07). Re-
buig. p. 18

Proposició no de llei sobre el compli-
ment del Pla de restauració morfològica de les an-
tigues guixeres d’Igualada (Anoia) (tram. 250-
00344/07). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre el polígon
industrial Marquès de Santa Isabel de Barcelona
(tram. 250-00346/07). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a dur a terme les gestions necessàri-
es per a fer efectives les conclusions del document
«Conclusions i Propostes de la Comissió Tècnica
del Pla de Mobilitat i Ordenació Territorial del Ma-
resme», especialment les que fan referència al tras-
llat de la carretera N-II (tram. 250-00347/07). Re-
buig. p. 18

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla general d’activitats extractives (tram. 250-
00352/07). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre l’execució
de la segona fase de l’obra de millorament del camí
de Santa Maria d’Oló, a Horta d’Avinyó (Bages)
(tram. 250-00359/07). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre la base de
dades «Qui és qui?» de la Institució de les Lletres
Catalanes (tram. 250-00363/07). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre la redacció
de l’estudi informatiu de l’obra de millora de la car-
retera N-260 (Eix Pirinenc), en el tram Canturri -
Adrall (Alt Urgell) (tram. 250-00371/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre la col·loca-
ció de pantalles acústiques a l’autovia B-30 i a l’au-
topista AP-7, a l’altura del barri de Can Vallhonrat,
a Rubí (Vallès Occidental) (tram. 250-00385/07).
Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre la continu-
ació de les obres de canalització de la riera de Rubí
(Vallès Occidental) (tram. 250-00386/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de l’activitat inspectora i de control en matè-
ria d’higiene i de salut pública dels ajuntaments que
tenen delegada aquesta competència (tram. 250-
00393/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre el casal per
a gent gran de Sant Quintí de Mediona (Alt Pene-
dès) (tram. 250-00394/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre l’ús tempo-
ral il·limitat de la targeta T-10 de Transports Públics
de Barcelona (tram. 250-00395/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre l’adscrip-
ció de la Secretaria per a la Immigració al Depar-
tament de Presidència i sobre el tancament de
fronteres durant el procés de regularització d’immi-
grants (tram. 250-00398/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre l’eradicació
de la pobresa extrema de les persones sense sos-
tre (tram. 250-00399/07). Rebuig. p. 19

Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat dels centres sanitaris (tram. 250-
00401/07). Retirada. p. 20

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a demanar al Govern de l’Estat la re-
tirada immediata del recurs d’inconstitucionalitat
contra la Llei 16/2002, de protecció contra la con-
taminació acústica (tram. 250-00404/07). Rebuig. p. 20

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la subvenció per a la compra de crosses
(tram. 250-00411/07). Rebuig. p. 20

Proposició no de llei sobre la millora
de la freqüència i del nombre d’autobusos que fan
el trajecte entre Girona i Lleida (Segrià), conegut
com a Eixbus (tram. 250-00418/07). Rebuig. p. 20

Proposició no de llei sobre la preven-
ció de la diabetis, especialment en la població infan-
til (tram. 250-00419/07). Retirada. p. 20

Proposició no de llei sobre la creació
d’una oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya
al Pont de Suert (Alta Ribagorça) (tram. 250-
00423/07). Rebuig. p. 20

Proposició no de llei sobre els proble-
mes de contaminació acústica ocasionats per l’ús
irregular de la tercera pista de l’aeroport de Barce-
lona (tram. 250-00426/07). Retirada. p. 20

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estatut dels treballadors autònoms (tram. 250-
00434/07). Rebuig. p. 20

Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació que adverteixi del risc de fauna salvatge a la
xarxa viària catalana (tram. 250-00435/07). Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre el finança-
ment íntegre del cost de les crosses a les persones
que, per raó de salut i mobilitat, ho necessitin (tram.
250-00445/07). Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre el funciona-
ment permanent del centre d’atenció primària de
Calella (Maresme) (tram. 250-00447/07). Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 148/2001, d’ordenació ambiental de
les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·la-
cions de radiocomunicació (tram. 250-00448/07).
Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre el desman-
tellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
(tram. 250-00449/07). Rebuig. p. 21
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Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la malaltia celíaca (tram. 250-00450/07).
Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a gent gran a Dosrius (Maresme)
(tram. 250-00455/07). Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre l’accés de
les entitats catalanes a les convocatòries per a pro-
jectes d’interès social finançats amb el 0,52 per
cent de l’IRPF (tram. 250-00456/07). Rebuig. p. 21

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Transversal (tram. 250-00459/07).
Rebuig. p. 22

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una passarel·la de vianants per a travessar la
carretera C-31 al barri de Gavà Mar, de Gavà (Baix
Llobregat) (tram. 250-00460/07). Retirada. p. 22

Proposició no de llei sobre la divulga-
ció de l’obra «Solitud», de Caterina Albert, amb
motiu del centenari de la seva publicació (tram.
250-00515/07). Retirada. p. 22

2.10.75. Procediments d’actuació davant el
Tribunal Constitucional

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat
1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials
(tram. 212-00012/07). Rebuig. p. 22

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’ajuts a les pen-
sions (tram. 302-00105/07). Rebuig. p. 22

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de suport a la recerca (tram. 300-
00937/07). Retirada. p. 22

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de nova regulació del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(tram. 200-00014/07). Ponència per a elaborar l’In-
forme. p. 23

Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions (tram. 200-
00016/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 23

Projecte de llei del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
de Catalunya (tram. 200-00017/07). Text presentat.
Antecedents. p. 23

Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
(tram. 200-00018/07). Text presentat. Antecedents. p. 29

Projecte de llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge (tram. 200-00019/07). Text
presentat. Antecedents. p. 32

Projecte de llei de la iniciativa legisla-
tiva popular (tram. 200-00020/07). Text presentat.
Antecedents. p. 36

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la designació de les
autoritats i els càrrecs de designació parlamentària
(tram. 202-00026/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 41

Proposició de llei relativa als alts càr-
recs nomenats pel Parlament i als criteris i els pro-
cediments per a avaluar-ne la idoneïtat (tram. 202-
00033/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 41

3.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) (tram.
250-00369/07). Canvi de Comissió tramitadora. p. 41

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes
de Tarragona (tram. 250-00464/07). Esmenes pre-
sentades. p. 41

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació del teatre L’Amistat, de Premià de Mar (Ma-
resme) (tram. 250-00471/07). Esmenes presenta-
des. p. 42

Proposició no de llei sobre la preser-
vació de la masia Can Menut, de Viladecans (Baix
Llobregat) (tram. 250-00472/07). Esmenes presen-
tades. p. 42

Proposició no de llei sobre la construc-
ció, pel sistema de prefabricat, de places peniten-
ciàries de règim ordinari i obert dins l’any 2005
(tram. 250-00473/07). Esmenes presentades. p. 42

Proposició no de llei sobre la potencia-
ció del medi obert penitenciari (tram. 250-00474/07).
Esmenes presentades. p. 43

Proposició no de llei sobre l’increment
de les places de funcionari dels serveis penitenci-
aris (tram. 250-00475/07). Esmenes presentades. p. 43

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat mercantil en el partit judicial de Mataró
(Maresme) (tram. 250-00477/07). Esmenes presen-
tades. p. 43

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós en el partit judicial de Mataró
(Maresme) (tram. 250-00478/07). Esmenes presen-
tades. p. 44

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del torrent de Maset, a Sant Pere de Riude-
bitlles (Alt Penedès) (tram. 250-00480/07). Esme-
nes presentades. p. 44

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i instrucció al partit
judicial de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occiden-
tal) (tram. 250-00487/07). Esmenes presentades. p. 44

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i instrucció al partit
judicial de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) (tram. 250-
00488/07). Esmenes presentades. p. 45

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals al
nucli d’Alins (Pallars Sobirà) (tram. 250-00490/07).
Esmenes presentades. p. 45
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Proposició no de llei sobre el sector in-
dustrial a la comarca de l’Anoia (tram. 250-00499/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 45

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi d’interpretació de les restes del castell
de Subirats (Alt Penedès) (tram. 250-00501/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 46

Proposició no de llei sobre la distribu-
ció territorial dels centres penitenciaris (tram. 250-
00502/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 46

Proposició no de llei sobre el consor-
ci Ripollès Desenvolupament (tram. 250-00503/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 46

Proposició no de llei sobre el Pla es-
tratègic del sector terciari del Ripollès (tram. 250-
00504/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 46

Proposició no de llei sobre la carrete-
ra de Palaudàries (Vallès Oriental) (tram. 250-
00505/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 46

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una compensació per als usuaris que, tenint
dret a una bonificació en el cànon de l’aigua, no la
van reclamar (tram. 250-00506/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 46

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un debat en el Senat sobre l’Estat de les
autonomies (tram. 250-00507/07). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei sobre la repro-
ducció del frontal de l’altar de l’església de Sant
Roc de Farrera (Pallars Sobirà) i l’emplaçament de
la rèplica al temple originari (tram. 250-00508/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei sobre l’impuls a la
televisió digital terrestre (tram. 250-00509/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a procedir a la regularització del sec-
tor de les empreses d’assistència en carretera
(tram. 250-00510/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de les taxes d’inscripció de fundacions i asso-
ciacions i altres tràmits en el Registre d’Entitats de
la Generalitat (tram. 250-00511/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de l’accés a la variant sud de Reus (Baix Camp),
des de la carretera T-310 (tram. 250-00512/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei sobre l’eliminació
de les barreres arquitectòniques que impedeixen
l’accés de les persones amb mobilitat reduïda a
l’oficina central de Correus i Telègrafs de Reus
(Baix Camp) (tram. 250-00513/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a presentar un Pla d’ajudes assisten-
cials en els pressupostos de la Generalitat per a
l’any 2006 (tram. 250-00514/07). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei sobre l’increment
del control a les carreteres i les zones frontereres
amb França per a impedir l’entrada il·legal de perso-
nes (tram. 250-00516/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei sobre la recons-
trucció del mosaic de trencadís de l’artista Emília
Xargay al barri de Santa Eugènia de Girona (tram.
250-00517/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei sobre el retorn a
la Generalitat de Catalunya de fons bibliogràfics
seus localitzats a la biblioteca de l’INEF de Madrid
(tram. 250-00518/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta al municipi de Tona (Oso-
na) (tram. 250-00519/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i instrucció al partit
judicial de Montblanc (Conca de Barberà) (tram.
250-00520/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la depuradora d’aigües residuals (EDAR)
dels municipis de la Vall del Llierca (tram. 250-
00521/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de calçades desdoblades a la variant de
Besalú (Garrotxa) de la carretera C-66 (tram. 250-
00522/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la carretera entre Torroella de Montgrí
(Baix Empordà) i la N-II (tram. 250-00523/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment de la connexió aèria Girona - Madrid (tram.
250-00524/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un vial d’accés a l’Eix Transversal des del
polígon de la Quintana, a Sant Julià de Vilatorta
(Osona) (tram. 250-00525/07). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre la difusió i
la promoció de l’esport de bitlles catalanes (tram.
250-00526/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 50

Proposició no de llei sobre la política
de la companyia Iberia envers la llengua catalana
(tram. 250-00527/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 50

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) al municipi d’Isona i Conca Dellà (Pallars
Jussà) (tram. 250-00540/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 50

Proposició no de llei sobre la deixa-
lleria mòbil de la Mancomunitat Intermunicipal del
Penedès i Garraf (tram. 250-00541/07). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 50
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció mèdica del dispensari de
Begues (Baix Llobregat) (tram. 250-00542/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 50

Proposició no de llei sobre el dret dels
ciutadans a escollir els professionals que fan els
reportatges gràfics en les cerimònies religioses
(tram. 250-00543/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei sobre la promoció
dels museus de la ciutat de Figueres (Alt Empordà)
(tram. 250-00544/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs (tram. 250-00545/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei discrecional d’autobusos entre Vilafran-
ca del Penedès (Alt Penedès) i Igualada (Anoia)
(tram. 250-00546/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment del servei permanent de transport sanitari
d’emergència a la població de Sitges (Garraf) (tram.
250-00547/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 52

Proposició no de llei sobre la moder-
nització i l’adaptació per a les persones de mobili-
tat reduïda del pas elevat damunt la carretera C-31,
en la zona de la Pava del barri de Gavà Mar, a
Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-00548/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 52

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant a Gandesa (Terra Alta) per a
comunicar la carretera C-43 i el polígon industrial
la Plana de Gandesa amb la N-420 (tram. 250-
00549/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant nord de Calldetenes (Osona) (tram.
250-00550/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 52

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del col·lector en alta d’aigües residuals dels po-
lígons Mas d’en Bosc i Pintors sud, de Ripoll (tram.
250-00551/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 53

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de construcció del nou pont d’entrada
a Setcases (Ripollès) (tram. 250-00552/07). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 53

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de millora de la carretera de Campdevànol
(Ripollès) a Guardiola de Berguedà (tram. 250-
00553/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 53

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a impulsar mesures per a afavorir la
igualtat entre homes i dones en l’àmbit del treball
(tram. 250-00554/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 53

Proposició no de llei sobre la cessió
per a equipaments d’una part de les instal·lacions
de la comissaria del barri de la Verneda, de Barce-
lona (tram. 250-00555/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 54

Proposició no de llei sobre la restitució
del nom original a l’escultura de Josep Llimona que
la Generalitat va donar a la ciutat de Guadalajara el
novembre del 2004 (tram. 250-00556/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 54

Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soterrament de les
línies elèctriques (tram. 250-00557/07). Presenta-
ció. p. 54

Proposició no de llei sobre la revisió
de les conduccions d’aigua de l’Hospital Santa
Caterina, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
(Gironès) (tram. 250-00558/07). Presentació. p. 55

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un parc de bombers al municipi de Centelles
(Osona) (tram. 250-00559/07). Presentació. p. 55

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a qüestionar la constitucionalitat de la
Llei de l’Estat 1/2004, de 21 de desembre, d’hora-
ris comercials (tram. 250-00560/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. Esmenes pre-
sentades. p. 56

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un ascensor al Casal de Gent Gran II, de Reus
(Baix Camp) (tram. 250-00561/07). Presentació. p. 57

Proposició no de llei sobre la determi-
nació de l’espai disponible per a equipaments soci-
als de les instal·lacions de la comissaria del Cos
Nacional de Policia al barri de la Verneda, de Bar-
celona (tram. 250-00562/07). Presentació. p. 57

Proposició no de llei sobre l’atenció
jurídica i psicològica als familiars de les persones
desaparegudes (tram. 250-00563/07). Presentació. p. 58

Proposició no de llei sobre el cobri-
ment del tram de la línia de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, entre el passeig de la Bonanova i el carrer de
Margenat, a Barcelona (tram. 250-00564/07). Pre-
sentació. p. 58

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a aclarir quins supòsits donen lloc a la
revocació de les subvencions atorgades a les em-
preses (tram. 250-00565/07). Presentació. p. 59

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’aire condicionat a l’equipament per a gent
gran del barri de Valldaura, de Manresa (Bages)
(tram. 250-00566/07). Presentació. p. 60

Proposició no de llei sobre la conver-
sió en Casa Museu Joan Miró de la finca conegu-
da com la Masia, a Mont-roig del Camp (Baix
Camp) (tram. 250-00567/07). Presentació. p. 60

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a sol·licitar al Ministeri de Foment el
desplegament de la senyalització informativa dels
serveis propers al traçat de l’autovia A-2 (tram. 250-
00568/07). Presentació. p. 61

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’Oficina de Benestar i Família Santfeliu, a
l’Hospitalet del Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00569/07). Presentació. p. 61
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un accés a la carretera C-17, des de la roton-
da d’entrada a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
(tram. 250-00570/07). Presentació. p. 62

Proposició no de llei sobre el procés
de reestructuració de les empreses del grup LG-
Philips a Catalunya (tram. 250-00571/07). Presen-
tació. p. 62

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat penal a la demarcació de Vilanova i la
Geltrú (Garraf) (tram. 250-00572/07). Presentació. p. 63

Proposició no de llei sobre la protecció
del delta de l’Ebre (tram. 250-00573/07). Presenta-
ció. p. 64

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) dels nuclis d’Escaló i Estaron (Pallars So-
birà) (tram. 250-00574/07). Presentació. p. 64

Proposició no de llei sobre la política
penitenciària del Departament de Justícia (tram.
250-00575/07). Presentació. p. 65

3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei d’addició d’un nou
apartat a l’article 205 del text refós de la Llei gene-
ral de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994 (tram. 270-00006/07). Informe de
la Ponència de la Comissió. Dictamen de la Comis-
sió. p. 66

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’educació postobligatòria,
especialment pel que fa a la formació professional
(tram. 302-00104/07). Esmenes presentades. p. 68

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius al compte

general de les corporacions locals
i a altres informes de la Sindicatu-
ra de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 17/2004: Barcelona Regional, Agència
Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i
d’Infraestructures, SA. Exercicis 1993-2001 (tram.
258-00015/07). Rectificació del text presentat. p. 70

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 15/2004: Ajuntament de Bigues i Riells.
Exercici 2001 (tram. 258-00017/07). Obertura del
procediment i encàrrec a la Comissió. p. 70

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 22/2004: Incompliments en la tramesa
de la documentació del Compte general per part
dels ajuntaments. Exercicis 1998-2002 (tram. 258-
00018/07). Obertura del procediment i encàrrec a
la Comissió. p. 70

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Nombre i ordenació de les preguntes
a substanciar en Sessió Plenària. p. 71

Delegació de funcions del president
del Parlament (tram. 246-00022/07). p. 71

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya (tram. 407-
00001/07). Designació d’especialistes. p. 71

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 105/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un centre d’atenció primària a Camp-
devànol (Ripollès) (tram. 290-00049/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 72

Control del compliment de la Resolu-
ció 107/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
dotació del centre d’atenció primària de Gandesa
(Terra Alta) (tram. 290-00051/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 72

Control del compliment de la Resolu-
ció 108/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’un grup de treball per a estudiar i millorar
la situació de les persones que pateixen al·lèrgies
alimentàries i al làtex (tram. 290-00052/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 73

Control del compliment de la Resolució
109/VII del Parlament de Catalunya, sobre la ins-
tal·lació d’un centre de diàlisi a l’Hospital de la Seu
d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 290-00053/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 73

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Fòrum de Vida Independent davant la
Comissió de Política Social perquè exposin els
seus plantejaments pel que fa a la vida independent
i activa de les persones amb discapacitat (tram.
356-00227/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi sobre l’afectació de les obres del metro en els
edificis del barri del Carmel, de Barcelona (tram.
356-00233/07). Retirada de la sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè expli-
qui el capteniment del Govern amb relació als
esfondraments produïts en les obres del metro al
barri del Carmel, de Barcelona, i a la seguretat de
totes les obres públiques de la mateixa naturalesa
que es fan en el subsòl dels municipis catalans
(tram. 356-00234/07). Retirada de la sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Salut davant la Comissió de Política
Social perquè informi sobre les conclusions contin-
gudes en el document marc del Grup de Treball per
a la Racionalització i el Finançament de la Despe-
sa Sanitària (tram. 356-00237/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Salut davant la Comissió de Política
Social perquè informi sobre els efectes de l’epidè-
mia de la grip (tram. 356-00238/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 74
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Sol·licitud de compareixença de la
consellera de Salut davant la Comissió de Política
Social perquè informi sobre la situació de col·lapse
dels centres hospitalaris del Vallès Occidental
(tram. 356-00239/07). Rebuig de la sol·licitud. p. 75

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) da-
vant la Comissió de Política Territorial perquè infor-
mi sobre les adjudicacions per a l’execució de l’obra
de construcció de la línia 5 del metro al barri del
Carmel de Barcelona i llur seguiment (tram. 356-
00242/07). Retirada de la sol·licitud. p. 75

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Ports i Transports davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè informi sobre la
planificació inicial global de l’obra de construcció de
l’ampliació de la línia 5 del metro, les modificacions
posteriors i l’execució (tram. 356-00244/07). Retira-
da de la sol·licitud. p. 75

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Federació de Diables i Dimonis de
Catalunya davant la Comissió de Política Cultural
perquè informi de les propostes d’aquesta entitat
(tram. 356-00248/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 75

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient i Habitatge davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè informi sobre el
resultat de les negociacions amb el Ministeri de
Medi Ambient (tram. 356-00250/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 75

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya davant la Comissió de Políti-
ca Cultural perquè informi sobre l’activitat d’aquesta
agència (tram. 356-00256/07). Acord sobre la sol·li-
citud. p. 75

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent i el secretari de la Federació Catalana d’ONG
per la Pau davant la Comissió d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre
les activitats d’aquella entitat (tram. 356-00257/07).
Sol·licitud. p. 76

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari de Política Lingüística davant la Comissió de
Política Cultural perquè valori el resultat de la cam-
panya «Dóna corda al català» (tram. 356-00258/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 76

Sol·licitud de compareixença de l’H.
Sr. Felip Puig i Godes davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i
el Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti
el seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 356-00262/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 76

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Enric Ticó i Buxadós davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució
i el Control de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, per-
què aporti el seu testimoni sobre l’objecte de la
investigació (tram. 356-00263/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 76

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Ramon Serra i Masip davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti
el seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 356-00264/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 76

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Mateu Tersol i Andols davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i
el Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè
aporti el seu testimoni sobre l’objecte de la investi-
gació (tram. 356-00265/07). Acord sobre la sol·lici-
tud. p. 77

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Jordi Julià Sort davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
356-00266/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 77

Sol·licitud de compareixença de l’H.
Sr. Joan I. Puigdollers i Noblom davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i
també sobre els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació (tram. 356-00267/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 77

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Xavier Borràs i Gavarró davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i
el Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè
aporti el seu testimoni sobre l’objecte de la investi-
gació (tram. 356-00268/07). Acord sobre la sol·lici-
tud. p. 77

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè informi sobre el Pla director d’in-
fraestructures de telecomunicacions (tram. 356-
00269/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 78

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació davant la Comissió per a la Societat de la
Informació perquè informi sobre el Pla de recerca i
innovació 2005-2008 (tram. 356-00270/07). Sol·lici-
tud i tramesa a la Comissió. p. 78

4.53.10. Sessions informatives i comparei-
xences de membres del Govern

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb els consellers d’Interior i de Medi
Ambient i Habitatge per a informar sobre les circum-
stàncies meteorològiques especials i el risc d’incen-
dis fora de la campanya d’estiu de 2004 (tram. 355-
00062/07). Substanciació. p. 78
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge sobre el resultat de les negociaci-
ons amb el Ministeri de Medi Ambient (tram. 355-
00089/07). Acord de tenir la sessió informativa. p. 78

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Salut sobre
les conclusions contingudes en el document marc
del Grup de Treball per a la Racionalització i el Fi-
nançament de la Despesa Sanitària (tram. 355-
00090/07). Acord de tenir la sessió informativa. p. 78

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Salut sobre
els efectes de l’epidèmia de la grip (tram. 355-
00091/07). Acord de tenir la sessió informativa. p. 79

4.53.15. Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del president de l’As-
sociació de Productors-editors Fonogràfics de Ca-
talunya (Apecat) davant la Comissió de Política
Cultural perquè exposi la situació actual del sector
discogràfic (tram. 357-00127/07). Substanciació. p. 79

Compareixença del president de la
Fundació Societat i Cultura (Fusic) davant la Co-
missió de Política Cultural perquè informi sobre el
sector de les arts de carrer (tram. 357-00143/07).
Substanciació. p. 79

Compareixença del conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i
també sobre els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè informi sobre el projecte, l’adjudicació i
l’execució de les obres d’ampliació de la Línia 5
del metro, i també de l’esvoranc produït al barri del
Carmel (tram. 357-00152/07). Substanciació. p. 79

Compareixença de l’H. Sr. Felip Puig
i Godes davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas
pel Barri del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
357-00153/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. Substanciació. p. 79

Compareixença del Sr. Enric Ticó i
Buxadós davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas
pel Barri del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
357-00154/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. Substanciació. p. 80

Compareixença del Sr. Ramon Serra i
Masip davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas
pel Barri del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el seu testimo-
ni sobre l’objecte de la investigació (tram. 357-
00155/07). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 80

Compareixença del Sr. Mateu Tersol i
Andols davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas
pel Barri del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
357-00156/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 80

Compareixença del Sr. Jordi Julià Sort
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres
de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra Pú-
blica a Catalunya, perquè aporti el seu testimoni so-
bre l’objecte de la investigació (tram. 357-00157/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 80

Compareixença de l’H. Sr. Joan I.
Puigdollers i Noblom davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti
el seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 357-00158/07). Acord de tenir la sessió de
compareixença. p. 81

Compareixença del Sr. Xavier Borràs
i Gavarró davant la Comissió d’Investigació sobre
el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de
les Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Proce-
diments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
357-00159/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 81

Compareixença de representants del
Fòrum de Vida Independent davant la Comissió de
Política Social perquè exposin els seus planteja-
ments pel que fa a la vida independent i activa de
les persones amb discapacitat (tram. 357-00160/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 81

Compareixença de representants de
la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya
davant la Comissió de Política Cultural perquè infor-
mi de les propostes d’aquesta entitat (tram. 357-
00162/07). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 81

Compareixença del president de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya davant la Comissió de Política Cultu-
ral perquè informi sobre l’activitat d’aquesta agèn-
cia (tram. 357-00164/07). Acord de tenir la sessió
de compareixença. p. 81

Compareixença del secretari de Po-
lítica Lingüística davant la Comissió de Política
Cultural perquè valori el resultat de la campanya
«Dóna corda al català» (tram. 357-00165/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 82

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
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera
de Salut a la consellera de Cultura (tram. 330-
00043/07). Coneixement. p. 82
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NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

4. INFORMACIÓ
4.80. Síndic de Greuges

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
cessament de la senyora Glòria Dorca Sellabona
com a secretària del Síndic de Greuges. p. 82

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
nomenament de la senyora Glòria Dorca Sellabona
com a cap de Protocol i Secretaria de la institució
del Síndic de Greuges. p. 82

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
nomenament de la senyora Judit Salas Calduch
com a cap de Relacions Exteriors i Cooperació de
la institució del Síndic de Greuges. p. 83

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
cessament de la senyora Margarita Cuscó Turell
com a cap de gabinet, nivell 2, al servei de la insti-
tució del Síndic de Greuges. p. 83

Resolució del 21 del febrer de 2005,
de nomenament de la senyora Margarita Cuscó
Turell com a assessora, nivell 4, al servei de la ins-
titució del Síndic de Greuges. p. 83

Resolució del 28 del febrer de 2005,
de nomenament del senyor Xavier Masllorens i Es-
cubós com a director de Comunicació i Gabinet del
Síndic de Greuges. p. 83

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de gestor/a parlamentari/ària del
Departament de Gestió Parlamentària del Parla-
ment de Catalunya (Tram. 500-00019/07). Modifica-
ció de la composició de l’òrgan qualificador. p. 84

Concurs-oposició lliure per a proveir
sis places d’uixer/a del Parlament de Catalunya
(tram. 501-00007/07). Llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos i llista definitiva d’aspirants
exempts de realitzar la prova de coneixements de
llengua catalana. p. 84

Concurs-oposició lliure per a proveir
dues places de documentalista del Parlament de
Catalunya (tram. 501-00008/07). Llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos i llista provisional
d’aspirants exempts de realitzar la prova de conei-
xements de llengua catalana. p. 91

4.90.15. Contractació

Resolució de la Mesa del Parlament
de Catalunya de 8 de març de 2005, que acorda
convocar licitació pública per a la contractació del
servei de neteja del Parlament de Catalunya. Anunci. p. 92





Núm. 164 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de març de 2005

11

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.07. CRITERIS INTERPRETATIUS I NORMES
SUPLETÒRIES DEL REGLAMENT

Norma integradora del Reglament per
a regular la presentació de preguntes a
respondre en sessió plenària en el
quart període de sessions (febrer -
juny 2005)
Tram. 215-00005/07

Aprovació: Mesa del Parlament
Sessió núm. 74, 15.03.2005

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de
març de 2005, ha aprovat la norma següent:

1. En cada sessió plenària ordinària del Parlament s’ha
de reservar una hora per a substanciar preguntes adre-
çades al president o presidenta de la Generalitat i al
Govern. Aquest temps pot ésser ampliat per la Mesa.
Les preguntes adreçades al president o presidenta de la
Generalitat únicament es poden substanciar en sessió
plenària.

2. Les preguntes a respondre en el Ple s’han de presen-
tar en el Registre General del Parlament abans de les
dotze del migdia del segon dia anterior a la sessió en
què hom pretén substanciar-les. Un cop admeses a trà-
mit, se n’ha d’informar immediatament el president o
presidenta de la Generalitat, el Govern i els grups par-
lamentaris. Les preguntes no incloses en l’ordre del dia
de la sessió plenària decauen automàticament.

3. Cada grup parlamentari pot formular una pregunta al
president o presidenta de la Generalitat cada sessió or-
dinària. La Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus,
estableix el nombre màxim de preguntes que es poden
substanciar cada sessió plenària i llur distribució pro-
porcional entre els grups parlamentaris i, si escau, en-
tre els diputats no adscrits, per a tot el període de ses-
sions.

4. El president o presidenta del Parlament, d’acord amb
la Junta de Portaveus, fixa l’hora per a substanciar les
preguntes orals en el Ple.

5. En començar la sessió plenària, es distribueix la re-
lació de les preguntes que hom pretén substanciar-hi.

6. Qui formula la pregunta i qui l’ha de respondre, con-
juntament, poden sol·licitar al president o presidenta,
una única vegada, que no se substanciï una pregunta.
En aquest cas, la pregunta posposada s’ha d’incloure
necessàriament en l’ordre del dia de la sessió plenària
següent; altrament, decau.

7. Els grups parlamentaris poden presentar preguntes
de reserva per si de cas es produeix l’eventualitat a què
fa referència l’apartat 6. Si aquestes preguntes no se
substancien durant la sessió, decauen automàticament.

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

La secretària segona El president del Parlament
Carmen Carretero Romay Ernest Benach i Pasqual

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 189/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’extensió de l’ús de les
tecnologies de la informació i la comu-
nicació al conjunt de la població
Tram. 250-00355/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 22.02.2005, DSPC-C 142

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
22 de febrer de 2005, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la recerca, el desenvolupament i la
innovació de les tecnologies orientades a donar respos-
ta a les necessitats de les persones discapacitades (tram.
250-00355/07), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 13550).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
la tasca d’estendre l’ús de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC) al conjunt de la població per
a aprofitar les noves facilitats que comporten per al
benestar social i evitar la fractura digital. En aquest
marc, ha de dirigir l’acció a:

a) Impulsar i fomentar la recerca, el desenvolupament
i la innovació de les tecnologies orientades a donar res-
posta a les necessitats de les persones amb discapacitat.

b) Impulsar i fomentar la creació de solucions de TIC
destinades als col·lectius desafavorits i amb necessitats
específiques.

c) Impulsar i fomentar programes concrets de suport,
d’una banda en l’àmbit de la recerca i el desenvolupa-
ment, i de l’altra, en el de la innovació, per tal d’incen-
tivar les accions dirigides a millorar la qualitat de vida
de les persones d’aquests col·lectius.

d) Considerar les facilitats que les noves tecnologies de
la informació i la comunicació ofereixen a aquests col·-

1.01.07.
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lectius en totes les actuacions que emprengui orienta-
des a impulsar aquest sector.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

Resolució 190/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la cerca d’un espai
per a traslladar-hi l’oficina de Benestar
i Família de Terrassa (Vallès Occiden-
tal) mentre no entri en funcionament la
nova
Tram. 250-00373/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 22.02.2005, DSPC-C 142

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
22 de febrer de 2005, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’habilitació d’un espai per a una
nova oficina de Benestar i Família a Terrassa (Vallès
Occidental) (tram. 250-00373/07), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
13686).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
converses amb l’Ajuntament de Terrassa (Vallès Occi-
dental) per tal de cercar un espai adequat per a poder-
hi traslladar l’actual oficina de Benestar i Família de
Les Arenes, mentre no entri en funcionament la nova
oficina que s’ha de construir a Ca n’Aurell.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

Resolució 191/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reconeixement de les
víctimes de la Llei 16/1970, de perillo-
sitat i rehabilitació social, per raó de
llur orientació sexual
Tram. 250-00374/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 22.02.2005, DSPC-C 142

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
22 de febrer de 2005, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre la realització d’un acte de reconei-
xement de les víctimes de la Llei 16/1970, de perillo-
sitat i rehabilitació social, per raó de llur orientació
sexual (tram. 250-00374/07), presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 13962).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Organitzar un acte de reconeixement de les víctimes
de la dictadura amb motiu de l’aplicació de la Llei
16/1970, del 4 d’agost, de perillositat i rehabilitació
social, per raó de llur orientació sexual, en el marc de
les actuacions que s’han de dur a terme, mitjançant el
Memorial Democràtic, en reconeixement de la vigèn-
cia dels valors democràtics i en homenatge a les vícti-
mes directes i indirectes de la lluita contra el franquis-
me i per la democràcia.

b) Instar el Govern de l’Estat a:

Primer. Continuar complint les normes que estableixen
l’eliminació de qualsevol antecedent policíac generat
per la Ley de vagos y maleantes, la Llei de perillositat
i rehabilitació social o qualsevol altra llei discriminatò-
ria en funció de l’orientació sexual.

Segon. Traslladar aquests documents, quan hagin estat
generats a Catalunya, als arxius que la Generalitat de-
signi, en virtut de la seva competència exclusiva en
matèria d’arxius, i d’acord amb el que estableixen la
Llei 16/1985, del 25 de juny, del patrimoni històric es-
panyol, i la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i
documents, que asseguren la intimitat de les persones
afectades i no permeten consultar-ne les dades fins al
cap de vint-i-cinc anys de la seva mort.

Tercer. Elaborar un estudi sobre l’estat de la qüestió, en
el marc dels treballs de la comissió interministerial per
a l’estudi de la situació de les víctimes de la Guerra
Civil i del franquisme, amb vista a la reparació moral,

1.10.
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social i econòmica dels danys ocasionats a les persones
perseguides i condemnades per raó de llur orientació
sexual.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

Resolució 192/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a
l’atenció de les persones amb drogo-
dependència i per a la millora i la dig-
nificació del barri de Porta, del distric-
te de Nou Barris, de Barcelona
Tram. 250-00378/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 22.02.2005, DSPC-C 142

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
22 de febrer de 2005, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre el barri de Porta del districte de Nou
Barris de Barcelona (tram. 250-00378/07), presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Agilitar al màxim les actuacions iniciades en col·la-
boració amb l’Ajuntament de Barcelona per a implan-
tar nous centres d’atenció a les persones amb drogode-
pendència, per a fer un seguiment sanitari i social
adequat d’aquestes persones i evitar-ne la marginació.

b) Continuar garantint, per mitjà de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, la posada en pràctica dels pro-
grames d’intercanvi de xeringues, entre altres mesures
de reducció del risc associat al consum de drogues, en
els espais i de la manera apropiats per a facilitar una
intervenció correcta i una bona interacció en la comu-
nitat.

c) Promoure, en col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona, mesures socials, urbanístiques i d’habitatge
dirigides a millorar i dignificar el barri de Porta, al dis-
tricte de Nou Barris.

d) Impulsar les mesures pertinents i implantar els mit-
jans necessaris per a garantir la seguretat ciutadana al
barri de Porta.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

Resolució 193/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a
l’obtenció i la distribució d’una vacuna
preventiva contra la sida
Tram. 250-00392/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 18, 22.02.2005, DSPC-C 142

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
22 de febrer de 2005, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre una vacuna preventiva contra la sida
(tram. 250-00392/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya i pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures pertinents per a donar suport i
impuls a l’activitat de recerca per a aconseguir una va-
cuna preventiva contra la sida.

b) Desenvolupar els mecanismes necessaris perquè, un
cop s’hagi obtingut, la vacuna arribi als qui més la ne-
cessiten en el menor període de temps possible, garan-
tint-ne la producció i la distribució a un preu assequi-
ble i pels canals adequats.

c) Col·laborar amb les iniciatives internacionals que hi
ha en funcionament per a trobar aquesta vacuna.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

1.10.
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Resolució 196/VII, sobre les mesures
per a garantir la supervivència del dia-
lecte ribagorçà
Tram. 250-00221/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
161)

Al BOPC 161, de. 14.03.2005, a la pàg. 5 i al sumari.

On diu:

«Resolució 195/VII, sobre les mesures per a garantir la
supervivència del dialecte ribagorçà»

Ha de dir:

«Resolució 196/VII, sobre les mesures per a garantir la
supervivència del dialecte ribagorçà»

Resolució 197/VII, sobre el reconeixe-
ment jurídic de la llengua catalana en
el conjunt de l’Estat espanyol i de la
Unió Europea
Tram. 250-00300/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
161)

Al BOPC 161, del 14.03.2005, a la pàg. 5 i al sumari.

On diu:

«Resolució 196/VII, sobre el reconeixement jurídic de
la llengua catalana en el conjunt de l’Estat espanyol i de
la Unió Europea»

Ha de dir:

«Resolució 197/VII, sobre el reconeixement jurídic de
la llengua catalana en el conjunt de l’Estat espanyol i de
la Unió Europea»

Resolució 198/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la titularitat, la gestió
i l’explotació dels paradors de turisme
de Catalunya
Tram. 250-00335/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
161)

Al BOPC 161, del 14.03.2005, a la pàg. 6 i al sumari.

On diu:

«Resolució 197/VII del Parlament de Catalunya, sobre
la titularitat, la gestió i l’explotació dels paradors de
turisme de Catalunya»

Ha de dir:

«Resolució 198/VII del Parlament de Catalunya, sobre
la titularitat, la gestió i l’explotació dels paradors de
turisme de Catalunya»

Resolució 206/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció especial als
infants afectats per cardiopaties con-
gènites
Tram. 250-00405/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 19, 15.03.2005, DSPC-C 152

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
15 de març de 2005, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre l’atenció especial a les persones afec-
tades de cardiopaties congènites (tram. 250-00405/07),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa (reg. 16581).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fomentar, en el marc de les competències de la Ge-
neralitat, les actuacions adreçades a donar resposta a les
necessitats de la població infantil i juvenil amb cardi-
opaties congènites i les de les seves famílies.

b) Continuar donant suport i proporcionant els recursos
necessaris a les entitats de referència del col·lectiu d’in-
fants afectats per cardiopaties congènites, especialment
a l’Associació d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ



Núm. 164 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de març de 2005

15

Infantils de Catalunya, perquè puguin assolir llurs ob-
jectius d’ajuda i prestació de serveis, tot complemen-
tant l’actual xarxa pública de serveis.

c) Mantenir la seva col·laboració amb l’Associació
d’Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de Cata-
lunya en els programes d’atenció precoç i d’activitat
física i adaptació al medi, per a millorar l’avaluació i
l’atenció d’aquests infants d’acord amb la normativa
vigent.

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau

Resolució 211/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual es designen els
diputats que han de defensar davant el
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei de l’Estat
de 8 de juny de 1957, sobre el Registre
Civil
Tram. 271-00011/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 48, 17.03.2005, DSPC-P 40

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de
març de 2005, d’acord amb el que estableix l’article
140.3 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa la diputada Sra. M.
Eugènia Cuenca i Valero, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, i els diputats Sr. Àlex Masllorens
i Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, i Sr. Jordi Montanya i Mías, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, perquè
defensin davant el Congrés dels Diputats, d’acord amb
el que estableixen l’article 89.2 de la Constitució i l’ar-
ticle 34.2 de l’Estatut d’autonomia, la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat de 8 de juny de
1957, sobre el Registre Civil.

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual

Resolució 212/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’insta el Go-
vern a qüestionar la constitucionalitat
de la Llei de l’Estat 1/2004, del 21 de
desembre, d’horaris comercials
Tram. 250-00560/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 48, 17.03.2005, DSPC-P 40

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de
març de 2005, ha estudiat el text de la proposta de re-
solució per la qual s’insta el Govern a qüestionar la
constitucionalitat de la Llei de l’Estat 1/2004, del 21 de
desembre, d’horaris comercials (tram. 250-00560/07),
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 19544).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Convocar de manera immediata la Comissió Bilate-
ral de Cooperació Administració de l’Estat - Generali-
tat de Catalunya, perquè, dins el marc del procediment
que regula l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribu-
nal Constitucional, puguin ésser resoltes les discrepàn-
cies existents entre la Llei d’horaris comercials estatal
i la Llei d’horaris comercials catalana, i es cerqui el
consens màxim possible entre els grups parlamentaris,
escoltada la Taula Social del Comerç, la qual cosa com-
porta, a més, l’ampliació a nou mesos del termini per a
interposar, si escau, un recurs d’inconstitucionalitat.

b) Interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 1/2004, del 21 de desembre, d’horaris
comercials, dins el termini legalment establert de tres
mesos a comptar de la data de publicació, en el supò-
sit eventual que abans del dia 22 de març de 2005 la
Comissió Bilateral no formalitzi davant el Tribunal
Constitucional un acord sobre la iniciació de negocia-
cions, a l’empara del damunt dit article 33.2 de la Llei
orgànica del Tribunal Constitucional.

c) Interposar un recurs d’inconstitucionalitat dins el
termini legalment establert de nous mesos a comptar de
la data de publicació de la Llei de l’Estat 1/2004, en el
cas que, malgrat que es formalitzi davant el Tribunal
Constitucional l’acord regulat per l’article 33.2 de la
Llei orgànica del Tribunal Constitucional, les negocia-
cions no assoleixin un resultat satisfactori.

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

La secretària primera El president del Parlament
Anna Miranda i Torres Ernest Benach i Pascual

1.10.
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1.15. MOCIONS

Moció 37/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’educació postobligatòria,
especialment pel que fa a la formació
professional
Tram. 302-00104/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 48, 17.03.2005, DSPC-P 40

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de març
de 2005, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Consell Executiu sobre l’educació post-
obligatòria, especialment pel que fa a la formació profes-
sional (tram. 302-00104/07), presentada per la diputada
Sra. Irene Rigau i Oliver, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 19528) i pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 19529).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir la continuïtat dels ensenyaments de forma-
ció professional en l’àmbit de l’ensenyament postobli-
gatori no universitari i mantenir la unitat de tots els
centres.

b) Continuar en la millora de la formació professional
definint una oferta equilibrada des del punt de vista terri-
torial i sectorial, i pel que fa a la gestió dels recursos.

c) Potenciar un model de funcionament que incrementi
l’eficàcia i l’autonomia de la gestió als centres.

d) Potenciar els mecanismes de col·laboració amb les
universitats catalanes.

e) Facilitar l’accés al sistema de formació professional,
tot implantant un sistema obert, sensible i integrat de
formació al llarg de la vida, que garanteixi el tractament
global i coordinat de les necessitats.

f) Intensificar la col·laboració amb empreses i centres
tècnics per a enfortir la vinculació entre l’àmbit del tre-
ball i els ensenyaments de formació professional, per
tal de donar resposta a les demandes reals de qualifica-
ció que tenen els sectors productius.

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el finançament de la ciutat de Barcelo-
na, especialment pel que fa a les des-
peses de capitalitat, suplència i subsi-
diarietat
Tram. 300-00932/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 48, tinguda el dia 17.03.2005
(DSPC-P 40).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la protecció dels consumidors i els
usuaris respecte a les entitats finance-
res de crèdit al consum
Tram. 300-00936/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 48, tinguda el dia 17.03.2005
(DSPC-P 40).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’espai radiotelevisiu
Tram. 300-00938/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 48, tinguda el dia 17.03.2005
(DSPC-P 40).

1.15.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el programa Xarxa Natura 2000
Tram. 300-00939/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 48, tinguda el dia 17.03.2005
(DSPC-P 40).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de suport a la recerca
Tram. 300-00940/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 48, tinguda el dia 17.03.2005
(DSPC-P 40).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre els con-
tractes programa dels ramaders amb
el Parc Natural de l’Alt Pirineu
Tram. 250-00148/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la publica-
ció dels fulls del mapa geològic, a es-
cala 1:50.000, corresponents a l’àmbit
geogràfic del Pallars Sobirà
Tram. 250-00267/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la restitució
de la consideració de monument histo-
ricoartístic per a la llar barcelonina de
Josep Puig i Cadafalch
Tram. 250-00324/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 21, tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C
153).

2.10.25.
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Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a modificar la resolució
UNI/2484/2004, per tal d’incloure als
estudiants universitaris de totes les
comarques i zones de muntanya entre
els beneficiaris dels ajuts
Tram. 250-00326/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 21, tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C
153).

Proposició no de llei sobre el compli-
ment del Pla de restauració morfològi-
ca de les antigues guixeres d’Igualada
(Anoia)
Tram. 250-00344/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el polígon
industrial Marquès de Santa Isabel de
Barcelona
Tram. 250-00346/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a dur a terme les gestions
necessàries per a fer efectives les con-
clusions del document «Conclusions i
Propostes de la Comissió Tècnica del
Pla de Mobilitat i Ordenació Territorial
del Maresme», especialment les que
fan referència al trasllat de la carretera
N-II
Tram. 250-00347/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla general d’activitats extracti-
ves
Tram. 250-00352/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre l’execució
de la segona fase de l’obra de millora-
ment del camí de Santa Maria d’Oló, a
Horta d’Avinyó (Bages)
Tram. 250-00359/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la base de
dades «Qui és qui?» de la Institució de
les Lletres Catalanes
Tram. 250-00363/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 21, tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C
153).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre la redacció
de l’estudi informatiu de l’obra de mi-
llora de la carretera N-260 (Eix Piri-
nenc), en el tram Canturri - Adrall (Alt
Urgell)
Tram. 250-00371/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la col·loca-
ció de pantalles acústiques a l’autovia
B-30 i a l’autopista AP-7, a l’altura del
barri de Can Vallhonrat, a Rubí (Vallès
Occidental)
Tram. 250-00385/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la continu-
ació de les obres de canalització de la
riera de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00386/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de l’activitat inspectora i de con-
trol en matèria d’higiene i de salut pú-
blica dels ajuntaments que tenen
delegada aquesta competència
Tram. 250-00393/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre el casal per
a gent gran de Sant Quintí de Mediona
(Alt Penedès)
Tram. 250-00394/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre l’ús tempo-
ral il·limitat de la targeta T-10 de Trans-
ports Públics de Barcelona
Tram. 250-00395/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre l’adscripció
de la Secretaria per a la Immigració al
Departament de Presidència i sobre el
tancament de fronteres durant el pro-
cés de regularització d’immigrants
Tram. 250-00398/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre l’eradicació
de la pobresa extrema de les persones
sense sostre
Tram. 250-00399/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res de seguretat dels centres sanitaris
Tram. 250-00401/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a demanar al Govern de
l’Estat la retirada immediata del recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 16/
2002, de protecció contra la contami-
nació acústica
Tram. 250-00404/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de la subvenció per a la compra
de crosses
Tram. 250-00411/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre la millora
de la freqüència i del nombre d’auto-
busos que fan el trajecte entre Girona
i Lleida (Segrià), conegut com a Eixbus
Tram. 250-00418/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la preven-
ció de la diabetis, especialment en la
població infantil
Tram. 250-00419/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre la creació
d’una oficina del Servei d’Ocupació de
Catalunya al Pont de Suert (Alta Riba-
gorça)
Tram. 250-00423/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre els proble-
mes de contaminació acústica ocasio-
nats per l’ús irregular de la tercera pis-
ta de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00426/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estatut dels treballadors autò-
noms
Tram. 250-00434/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre la senyalit-
zació que adverteixi del risc de fauna
salvatge a la xarxa viària catalana
Tram. 250-00435/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el finança-
ment íntegre del cost de les crosses a
les persones que, per raó de salut i
mobilitat, ho necessitin
Tram. 250-00445/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre el funciona-
ment permanent del centre d’atenció
primària de Calella (Maresme)
Tram. 250-00447/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del Decret 148/2001, d’ordenació
ambiental de les instal·lacions de tele-
fonia mòbil i altres instal·lacions de ra-
diocomunicació
Tram. 250-00448/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el desman-
tellament de la central tèrmica de Cu-
belles (Garraf)
Tram. 250-00449/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre el reconei-
xement de la malaltia celíaca
Tram. 250-00450/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un casal per a gent gran a
Dosrius (Maresme)
Tram. 250-00455/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Proposició no de llei sobre l’accés de
les entitats catalanes a les convocatò-
ries per a projectes d’interès social fi-
nançats amb el 0,52 per cent de l’IRPF
Tram. 250-00456/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de l’Eix Transversal
Tram. 250-00459/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 18, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una passarel·la de vianants
per a travessar la carretera C-31 al bar-
ri de Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00460/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Proposició no de llei sobre la divulga-
ció de l’obra «Solitud», de Caterina
Albert, amb motiu del centenari de la
seva publicació
Tram. 250-00515/07

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19348).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
15.03.2005.

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

2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició de
recurs d’inconstitucionalitat contra la
Llei de l’Estat 1/2004, de 21 de desem-
bre, d’horaris comercials
Tram. 212-00012/07

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 49, tinguda el
dia 17.03.2005 (DSPC-P 40).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
d’ajuts a les pensions
Tram. 302-00105/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 48,
tinguda el dia 17.03.2005 (DSPC-P 40).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de suport a la recerca
Tram. 300-00937/07

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 19202).

Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, sessió
del 11.03.2005.

2.10.75.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de nova regulació del
Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya
Tram. 200-00014/07

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
15 de març de 2005, d’acord amb l’article 97.1 i con-
cordants del Reglament del Parlament, ha nomenat la
Ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projec-
te de llei de nova regulació del Consell de Treball, Eco-
nòmic i Social de Catalunya (tram. 200-00014/07), i les
esmenes presentades, que resta constituïda pels mem-
bres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Sra. Marta Llorens i Garcia

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Sra. Núria Segú i Ferré

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Sra. Carme Porta i Abad

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Sr. Joan López Alegre

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa
Sr. Jordi Miralles i Conte

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
M. Glòria Renom i Vallbona  Carme Capdevila i Palau

Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 200-00016/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 22.03.2005 al 09.04.2005).

Finiment del termini: 11.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2005.

Projecte de llei del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 200-00017/07

Text presentat
Reg. 19034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de març de 2005, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller de Governació i Administra-
cions Públiques s’aprova l’Avantprojecte de Llei del
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat de Catalunya i s’autoritza l’esmentat
Conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el nou de març de dos mil cinc.

Ernest Maragall i Mira

3.01.01.
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PROJECTE DE LLEI DEL RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS DELS

ALTS CÀRRECS AL SERVEI DE LA GENERALITAT DE CATALU-
NYA

L’actuació del personal al servei de les administracions
públiques ha de subjectar-se a un seguit de principis, els
quals s’emmarquen dins del bloc de constitucionalitat.
En aquest context, té una especial rellevància el seu
règim d’incompatibilitats, la finalitat del qual és garan-
tir que la seva actuació sigui imparcial i objectiva, i,
amb major mesura, el règim d’incompatibilitats dels
alts càrrecs, els quals han de demostrar la imparcialitat
de la seva actuació mitjançant una dedicació absoluta a
les funcions que els hi han estat encomanades, sense
que es pugui veure mediatitzada per altres activitats o
interessos, per tal de servir amb la màxima eficàcia,
eficiència i objectivitat els interessos generals dels ciu-
tadans.

La Llei 21/1987, de 26 de novembre, regula el règim
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat i inclou dins del seu àmbit
d’aplicació els alts càrrecs de l’Administració pública
de Catalunya. A més, els membres del Govern tenen
unes incompatibilitats més rigoroses previstes en la Llei
3/1982, de 23 de març, i d’altres alts càrrecs tenen pre-
visions d’incompatibilitats disperses en la normativa
vigent.

En concordança amb aquestes normes es varen crear
els registres d’activitats i béns patrimonials d’alts càr-
recs al servei de la Generalitat, per tal de satisfer la
demanda social de la independència dels gestors dels
interessos públics i de la transparència de la seva actu-
ació tant a la vida pública com privada.

Al marge d’aquesta evident dispersió normativa, l’evo-
lució de les organitzacions i de la societat ha compor-
tat que aquest sistema sigui del tot insuficient pel que
fa a la seva aplicació envers els alts càrrecs, per la qual
cosa es fa palesa la necessitat d’establir un nou règim
propi d’incompatibilitats de les persones que ocupen
els llocs de màxima responsabilitat política, règim que
ha de ser equilibrat i proporcionat a les condicions dels
llocs que ocupin i adaptat a les peculiaritats de la seva
organització, pel qual es garanteixi un servei als interes-
sos generals de Catalunya d’acord amb els principis
constitucionals esmentats.

Dins d’aquest context, aquesta Llei pretén establir una
legislació específica aplicable a aquest col·lectiu, alhora
que unificar en una sola norma els punts més impor-
tants que conformen el règim d’incompatibilitats dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Aquesta Llei està dividida en cinc títols, tres disposici-
ons addicionals, una disposició derogatòria i tres dispo-
sicions finals.

En la mateixa Llei es fixa l’objecte i l’àmbit d’aplica-
ció de la Llei i es delimiten els òrgans que tenen la con-
sideració d’alts càrrecs només a efectes d’aquesta Llei.

Especialment cal destacar el títol II, en el qual es fixen
els principis generals que han d’inspirar l’actuació dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat. En primer lloc
s’estableix el deure de dedicació absoluta, que compor-
ta que no es pugui compatibilitzar l’activitat que es

desenvolupa amb cap altra, amb l’única excepció de les
activitats que es determinen amb caràcter excepcional
en aquesta Llei. Relacionats amb l’anterior, els altres
principis que s’estableixen són el de retribució única, el
deure de lleialtat i el deure d’abstenció.

En la resta de títols es regulen les activitats públiques
o privades que, excepcionalment, es poden desenvolu-
par, les declaracions d’activitats i de béns patrimonials,
i el règim de gestió i control dels actius financers que
es puguin posseir. Finalment, la Llei també regula el
règim de responsabilitats, tot delimitant, entre d’altres
aspectes, les infraccions i sancions aplicables.

TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

ARTICLE 1. OBJECTE

Aquesta Llei regula el règim d’incompatibilitats aplica-
ble als membres del Govern i als alts càrrecs al servei
de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Als efectes d’aquesta Llei, tenen la consideració d’alts
càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya:

a) El/La president/a de la Generalitat, el/la conseller/a
en cap i els/les consellers/res del Govern.

b) Els/Les titulars de la secretaria del Govern, de les
secretaries generals, de les secretaries generals adjun-
tes i secretaries sectorials.

c) L’interventor/La interventora general i el/la director/a
del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

d) Els/Les directors/res generals, directors/res de ser-
veis i delegats/ades territorials del Govern.

e) Els/Les comissionats/ades nomenats/ades pel Govern
i els/les assessors/res especials del/de la president/a de
la Generalitat i dels membres del Govern, amb rang
igual o superior a director/a general.

f) El/La cap de l’oposició, quan percebi les seves retri-
bucions a càrrec de l’Administració de la Generalitat.

g) El/La president/a de la Comissió Jurídica Assessora,
el/la president/a i vocals del Tribunal Català de Defensa
de la Competència de la Generalitat de Catalunya i el/la
president/a i secretari/ària executiu/iva del Consell de
Treball, Econòmic i Social.

h) El/La director/a-gerent de l’Institut Català de la Sa-
lut i els/les titulars de les direccions que en depenen,
el/la director/a de l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials (ICASS) i el/la director/a del Servei Cata-
là de la Salut.

i) El/La director/a general de l’ens públic Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i els/les directors/res de
les empreses que en depenen.

j) Els/Les presidents/tes, directors/res generals, direc-
tors/res executius/ives i gerents, amb rang igual o supe-
rior a director/a general, dels organismes autònoms de
caràcter administratiu de la Generalitat.

k) Els/Les presidents/tes, directors/res generals, direc-
tors/res executius/ives, gerents o consellers/res dele-
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gats/ades de les entitats autònomes i de les empreses de
la Generalitat incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Esta-
tut de l’Empresa Pública Catalana.

l) Els/Les presidents/tes, patrons/nes, directors/res, ge-
rents i apoderats/ades de les fundacions i dels consor-
cis, en els quals l’Administració, directament o indirec-
tament, participi o aporti més del 50% del capital o
patrimoni que percebin una retribució fixa i periòdica
a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimila-
ble a alguns dels càrrecs enumerats en els apartats an-
teriors.

m) Qualsevol altre càrrec que, per la seva norma de
creació o per nomenament del Govern, sigui assimilat
a algun dels càrrecs enumerats en als apartats anteriors.

TÍTOL II. PRINCIPIS GENERALS

ARTICLE 3. DEDICACIÓ ABSOLUTA

Les persones incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aques-
ta Llei han d’exercir les seves funcions amb dedicació
plena i absoluta, i no poden compatibilitzar la seva ac-
tivitat amb el desenvolupament de qualsevol altre lloc,
càrrec, representació, professió o activitat, de caràcter
públic o privat, per compte propi o aliè, tret de les ex-
cepcions assenyalades en aquesta Llei i, d’aquells ca-
sos en què el Govern, per raons d’especial interès pú-
blic, autoritzi a ocupar un segon lloc en el sector públic
sense percebre en cap cas més d’una retribució de ca-
ràcter fixa i periòdica.

ARTICLE 4. RETRIBUCIÓ ÚNICA

1. No es pot percebre més d’una retribució o compen-
sació amb càrrec als pressupostos públics, ni qualsevol
altra remuneració que provingui d’una activitat priva-
da, llevat de les excepcions que s’estableixen en aques-
ta Llei.

2. La retribució que s’ha de percebre és la que pressu-
postàriament s’hagi establert per al càrrec principal que
es desenvolupa, sens perjudici de les dietes, indemnit-
zacions i assistències que puguin correspondre per for-
mar part d’òrgans col·legiats, d’òrgans de govern o con-
sells d’Administració d’empreses o entitats, o que
siguin expressament declarades compatibles d’acord
amb les prescripcions d’aquesta Llei.

3. El personal inclòs en l’àmbit d’aquesta Llei no po-
drà tenir, per si mateix o juntament amb el/la seu/seva
cònjuge, convivent –d’acord amb la normativa d’uni-
ons estables de parella– o familiar fins al primer grau de
consanguinitat o afinitat, la titularitat de participacions
iguals o superiors al 10% en empreses que tinguin con-
certs, convenis o contractes, de qualsevol mena amb el
sector públic estatal, autonòmic, comarcal o local.

4. Tampoc no es poden percebre pensions de jubilació,
siguin de drets passius o de qualsevol règim de la Se-
guretat Social durant l’exercici del càrrec. En el supò-
sit que se n’estigui percebent, la pensió quedarà en sus-
pens, recuperant-la automàticament en cessar en el
càrrec.

5. La intervenció de l’Administració de la Generalitat,
en el seu cas, no ha d’autoritzar les nòmines o lliura-

ments en què s’infringeixi aquest article, i ho ha de co-
municar al Departament competent en matèria de fun-
ció pública.

ARTICLE 5. DEURE DE LLEIALTAT

1. Els alts càrrecs desenvoluparan la seva funció amb
lleialtat institucional i no podran invocar ni fer ús de la
condició pública d’alt càrrec, per a ells mateixos o per
a persones interposades, en l’exercici de cap activitat
mercantil, professional o industrial, o de qualsevol al-
tra activitat lucrativa.

2. L’alt càrrec, ni durant el seu mandat ni després del
seu cessament, pot utilitzar o transmetre en el seu pro-
fit o en el d’una tercera persona la informació que hagi
obtingut en ocasió de l’exercici del seu càrrec públic.

ARTICLE 6. DEURE D’ABSTENCIÓ

1. Les persones afectades per aquesta Llei han d’abste-
nir-se d’intervenir en els supòsits previstos en la norma-
tiva de procediment administratiu.

2. Si l’alt càrrec no s’absté, la persona titular del Depar-
tament competent per raó de la matèria, prèvia audièn-
cia de l’alt càrrec, li ha d’ordenar que s’inhibeixi, i n’ha
d’informar a la persona titular del Departament compe-
tent en matèria de funció pública. En el cas que l’alt
càrrec sigui un conseller o consellera, l’ordre ha de
procedir del Govern.

ARTICLE 7. PROHIBICIÓ D’INTERVENIR EN ACTIVITATS PRI-
VADES AMB POSTERIORITAT AL CESSAMENT.

Sens perjudici de les compensacions o prestacions que,
en el seu cas, s’estableixin a la normativa específica al
respecte, durant els dos anys següents a partir del ces-
sament en el càrrec per a l’exercici del qual s’hagi es-
tat nomenat/ada, elegit/ida o designat/ada, no es poden
realitzar activitats privades relacionades amb els expe-
dients en la resolució dels quals s’hagi intervingut di-
rectament en l’exercici de l’alt càrrec, ni celebrar, per
ells mateixos o mitjançant empreses o societats en les
quals tinguin participació superior al deu per cent o
subcontractistes d’aquestes, cap tipus de contractes
d’assistència tècnica, de serveis o similars amb l’admi-
nistració, organismes, entitats o empreses del sector
públic en les quals s’ha prestat serveis con alt càrrec.

TÍTOL III. ACTIVITATS COMPATIBLES

ARTICLE 8. COMPATIBILITAT AMB ACTIVITATS PRIVADES.

1. L’exercici d’un lloc d’alt càrrec és compatible amb
les activitats següents:

a) Les derivades de la simple administració del patri-
moni personal o familiar, llevat del supòsit que l’alt
càrrec tingui una participació superior al 10%, per si sol
o juntament amb el/la seu/va cònjuge o convivent, o
fills, en empreses o entitats, que contractin amb qual-
sevol administració o entitat pertanyent al sector públic.

b) La participació ocasional en seminaris, cursos, con-
ferències, col·loquis i en programes de qualsevol mitjà
de comunicació social, sempre que no sigui conseqüèn-
cia d’una relació de treball o de prestació de serveis.
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c) La producció i creació literària, artística, científica o
tècnica i la col·laboració en les publicacions que se’n
derivin, sempre que no siguin conseqüència d’una re-
lació de treball o de prestació de serveis.

d) La participació en entitats sense ànim de lucre.

2. Les activitats a què es refereix l’apartat anterior po-
dran desenvolupar-se, d’acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament, sempre que no es comprometi la
imparcialitat o independència en l’exercici de la funció
de l’alt càrrec, i que les remuneracions o contrapresta-
cions que es percebin no siguin a càrrec de l’Adminis-
tració on presta els seus serveis o organismes o entitats
que en depenen.

ARTICLE 9. COMPATIBILITAT AMB ACTIVITATS PÚBLIQUES

1. L’exercici de les funcions d’un alt càrrec o membre
del Govern serà compatible amb les següents activitats
públiques:

a) L’exercici dels càrrecs que els correspongui institu-
cionalment o per als que siguin designats per la seva
condició.

b) La representació de l’Administració de la Generalitat
en els òrgans col·legiats.

c) El desenvolupament de missions temporals de repre-
sentació davant d’organitzacions o conferències nacio-
nals i internacionals.

d) La representació de l’Administració en els consells
d’administració o òrgans de govern d’organismes o
empreses amb capital públic o d’entitats o organismes
de dret públic.

e) La participació en els òrgans de direcció o de govern
d’empreses o entitats privades en representació de les
administracions públiques.

No es podrà pertànyer a més de dos consells d’adminis-
tració o òrgans de govern, llevat que una norma ho es-
tableixi per raó del càrrec. En el supòsit que concorrin
raons justificatives, i mitjançant resolució motivada, el
Govern de la Generalitat podrà autoritzar, de forma
excepcional, la pertinença a un tercer i successius con-
sells d’administració d’organismes o òrgans de govern
d’empreses o d’entitats.

L’import total dels drets d’assistència per la concurrèn-
cia a les reunions d’òrgans col·legiats i de consells d’ad-
ministració o òrgans de govern no podrà ser superior en
termes anuals al 30% de les retribucions brutes que
corresponen al lloc de treball principal.

2. En els supòsits previstos en els apartats anteriors, els
càrrecs inclosos en l’àmbit d’aquesta Llei poden perce-
bre, únicament pels indicats càrrecs o activitats compa-
tibles, les indemnitzacions per despeses de viatges,
permanències, i trasllats que els corresponguin d’acord
amb la normativa vigent, així com les quantitats en
concepte d’assistència, en les quanties fixades regla-
mentàriament. Les restants quantitats que es puguin
meritar pel desenvolupament d’aquestes funcions i càr-
recs, sigui quin sigui el concepte de la meritació, així
com l’excés del límit del 30% a què es refereix l’apar-
tat anterior, seran ingressades per l’empresa, organisme
o ens pagador directament a la Tresoreria General.

ARTICLE 10. COMPATIBILITAT AMB CÀRRECS ELECTES

1. El personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aques-
ta Llei pot compatibilitzar les seves activitats amb el
desenvolupament dels càrrecs electes següents:

a) Diputats/ades al Parlament de Catalunya

El càrrec de president/a de la Generalitat és incompa-
tible amb l’exercici de qualsevol altra funció o activi-
tat pública o privada que no derivi de l’exercici del seu
càrrec, excepte la de diputat/ada al Parlament de Cata-
lunya.

Els/Les consellers/res poden compatibilitzar el seu càr-
rec amb la condició de diputat/ada al Parlament de
Catalunya, excepte que per l’exercici d’aquesta activitat
percebin retribucions periòdiques o que el mateix Par-
lament n’estableixi la incompatibilitat.

La resta de personal regulat en aquesta Llei no pot com-
patibilitzar el seu càrrec amb la condició de diputat/ada
al Parlament de Catalunya.

b) Membres de les corporacions locals.

Els alts càrrecs inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aques-
ta Llei poden compatibilitzar el desenvolupament del
seu càrrec amb el de membre electe de les corporacions
locals, llevat que tinguin en la corporació local una
dedicació exclusiva o una dedicació fixa a temps par-
cial, d’acord amb la normativa vigent.

2. En tots els casos, poden percebre només la retribu-
ció corresponent a una de les activitats, sens perjudici
de les dietes, indemnitzacions o assistències que corres-
ponguin a l’altra activitat.

ARTICLE 11. COMPATIBILITAT AMB L’EXERCICI DE LA DO-
CÈNCIA UNIVERSITÀRIA

1. Podrà compatibilitzar-se l’exercici de funcions do-
cents universitàries retribuïdes, de caire reglat, sempre
que no sigui en detriment de la dedicació a l’exercici
del càrrec públic, en règim de dedicació a temps parcial
i amb una durada determinada.

2. Per a l’exercici de les funcions docents es requereix
l’autorització expressa del/de la conseller/a competent
en matèria de funció pública.

TÍTOL IV. DECLARACIONS DELS ALTS CÀRRECS, REGISTRES

I CONTROL D’ACTIUS FINANCERS

ARTICLE 12. DECLARACIONS.

Les persones a què es refereix aquesta Llei han de for-
mular les següents declaracions:

1. D’activitats:

Declaració de totes aquelles activitats que, de confor-
mitat amb aquesta Llei, puguin constituir causa d’in-
compatibilitat, o que no s’exerceix cap activitat consi-
derada incompatible i de les que puguin ser d’exercici
compatible.

2. Patrimonial i d’interessos.

Declaració de tots els béns, drets i obligacions en els
termes que reglamentàriament es determini, i que ha de
contenir com a mínim el següent:
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a) Els béns, drets i obligacions patrimonials que es tin-
guin.

b) Els valors o actius financers negociables.

c) Les participacions societàries.

d) L’objecte social de les societats de qualsevol mena,
en les quals es tinguin interessos.

e) Les societats participades objecte de declaració, se-
gons l’apartat c), amb detall dels seus respectius objec-
tes socials.

Aquesta declaració ha de fer també referència als/a les
cònjuges o convivents i altres familiars fins al primer
grau, sempre que aquests hi consenteixin.

A la declaració s’hi ha d’acompanyar còpies de la dar-
rera declaració tributària corresponents a l’Impost so-
bre la Renda de les Persones Físiques i a l’Impost Ex-
traordinari sobre el Patrimoni que hagi presentat el/la
declarant davant l’Administració Tributària.

3. Declaració complementària

Declaració on es fan constar els/les cònjuges o convi-
vents, d’acord amb la Llei d’unions estables de parella,
i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat que ocupen llocs a l’Administració de la Gene-
ralitat o a les entitats a que fa referència l’article 2.

ARTICLE 13. TERMINIS

Les declaracions que s’esmenten a l’article anterior
s’han de formular en el termini dels tres mesos següents
a la data de presa de possessió i cessament, i també en
el termini d’un mes des que es produeixin variacions en
els fets declarats.

ARTICLE 14. REGISTRES

1. Les declaracions d’activitats i patrimonial i d’interes-
sos, juntament amb la documentació que s’hi acompa-
nyi, s’han d’inscriure i constaran, respectivament, en
registres específics per a cadascuna d’aquestes declara-
cions, que s’adscriuen al Departament competent en
matèria de Funció Pública.

2. Aquests registres s’instal·laran en un sistema de ges-
tió documental que garanteixi la inalterabilitat i perma-
nència de les seves dades, així com l’alta seguretat en
l’accés i ús d’aquests.

3. Els/Les responsables i el personal que tingui accés
als registres tenen el deure permanent de mantenir la
reserva professional respecte les dades i informacions
que coneguin per raó de la seva tasca. Així mateix es-
tan obligats a garantir-ne la seguretat, per tal d’evitar la
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

4. El registre d’activitats és de caràcter públic i l’accés
a les dades que conté s’efectua d’acord amb el que dis-
posa la normativa sobre procediment administratiu i
protecció de dades de caràcter personal.

5. El registre de béns patrimonials i d’interessos té ca-
ràcter reservat, subjecte a la normativa de protecció de
dades de caràcter personal, i únicament poden accedir-
hi:

a) El Parlament de Catalunya, en la forma que disposi
el Reglament de la Cambra.

b) Els òrgans judicials, per la instrucció o resolució de
processos, de conformitat amb allò que disposin les
lleis processals.

c) El Ministeri Fiscal, quan realitzi actuacions d’inves-
tigació, en l’exercici de les seves funcions, que reque-
reixin el coneixement de les dades que es contenen en
el registre.

d) El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges,
d’acord amb el que estableixi la seva normativa espe-
cífica.

6. El Departament competent en matèria de funció pú-
blica facilitarà la informació necessària continguda en
els registres esmentats, amb la finalitat de complir els
objectius del Registre del sector públic de la Generali-
tat de Catalunya, adscrit a la Direcció General del Pa-
trimoni de la Generalitat, del Departament d’Economia
i Finances.

ARTICLE 15. CONTROL I GESTIÓ DE VALORS I ACTIUS FI-
NANCERS.

1. Les persones incloses a l’àmbit d’aplicació d’aquesta
Llei, que ostentin competències reguladores, de super-
visió o control sobre societats mercantils, que emeten
valors i altres actius financers negociables en un mer-
cat organitzat, i en relació amb aquells de que siguin
titulars les esmentades persones, els seus cònjuges,
convivents o els seus fills menors d’edat no emancipats,
hauran de contractar, per a la gestió i administració dels
mencionats valors o actius, una entitat financera regis-
trada en la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
L’encàrrec de la seva gestió es mantindrà mentre duri
el desenvolupament del càrrec i en els dos anys poste-
riors al cessament.

L’entitat contractada portarà a terme l’administració
amb subjecció exclusiva a les directrius generals de
rendibilitat i risc establerts al contracte, sense que pu-
gui recavar ni rebre instruccions d’inversió dels/de les
interessats/ades. Tampoc se’ls podrà revelar la compo-
sició de les seves inversions, a no ser que es tracti d’ins-
titucions d’inversió col·lectiva o que per causa justifica-
da sigui autoritzada per la Comissió Nacional del
Mercat de Valors.

2. Els/Les interessats/ades lliuraran còpies dels contrac-
tes subscrits al Registre de patrimoni d’alts càrrecs per
a la seva anotació a la Comissió Nacional del Mercat de
Valors.

ARTICLE 16. ÒRGANS DE RESOLUCIÓ I DE GESTIÓ DELS

EXPEDIENTS

1. L’òrgan competent per analitzar i resoldre les decla-
racions d’activitats i la inscripció en el registre de béns
patrimonials dels alts càrrecs està adscrit al Departa-
ment competent en matèria de funció pública

2. La gestió, tramitació i, si escau, resolució de les de-
claracions d’activitats i de béns patrimonials correspon
als òrgans que es determini reglamentàriament.
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TÍTOL V. RESPONSABILITATS I RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 17. INFRACCIONS

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren infraccions
greus:

a) L’incompliment de les normes sobre incompatibili-
tats establertes a aquesta Llei.

b) L’omissió de les dades i documents substancials que
s’han de presentar en compliment del que disposa
aquesta Llei.

c) La no declaració d’activitats i de béns patrimonials
i interessos en els corresponents Registres, després del
requeriment formulat a aquest efecte.

d) La comissió de dues infraccions lleus en el període
d’un any.

2. Es considera infracció lleu:

La no declaració d’activitats i/o de béns patrimonials i
interessos en els corresponents Registres, dins dels ter-
minis establerts, quan s’esmenin després del requeri-
ment formulat a aquest efecte.

ARTICLE 18. SANCIONS

1. Les infraccions greus es sancionen mitjançant la
declaració de l’incompliment d’aquesta Llei, que serà
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. Les faltes lleus es sancionen amb amonestació per
incompliment d’aquesta Llei.

ARTICLE 19. MESURES ACCESSÒRIES

1. Les persones sancionades per infracció greu, llevat
del/de la president/a i dels/de les consellers/res que es
regiran per la seva normativa específica, seran cessades
en el càrrec que ocupin per part de l’òrgan competent.

2. Els alts càrrecs cessats per haver incorregut en falta
greu tipificada en aquesta Llei, no podran ésser nome-
nats per ocupar un alt càrrec per un període de fins a
quatre anys.

En la gradació d’aquesta mesura es valorarà l’existèn-
cia de perjudicis per a l’interès públic, la repercussió de
la conducta vers als ciutadans, i, donat el cas, la percep-
ció indeguda de quantitats pel desenvolupament d’ac-
tivitats incompatibles.

3. El que disposa la present Llei, s’entén sens perjudi-
ci de l’exigència de les altres responsabilitats en què es
pugui incórrer. Així, quan es manifestin indicis d’altres
responsabilitats, s’ordenarà al Gabinet Jurídic de la
Generalitat l’exercici de les accions corresponents i, en
especial, s’iniciaran les actuacions oportunes per tal de
revisar els actes i contractes en els què indegudament
hagués intervingut l’alt càrrec, així com per exigir la
indemnització de danys i perjudicis que poguessin cor-
respondre d’acord amb la legislació aplicable.

Si les infraccions fossin constitutives de delicte o falta
penal, l’Administració ho comunicarà al Ministeri Fis-
cal, amb tots els documents que disposi i s’abstindrà de
seguir el procediment mentre no es dicti, per l’autori-

tat judicial, resolució que posi fi al procés penal, sens
perjudici del cessament o suspensió de l’alt càrrec.

4. En qualsevol cas i amb independència de les sanci-
ons esmentades en els apartats 1 i 2 de l’article anteri-
or, els/les infractors/res hauran de restituir les quantitats
que hagin percebut indegudament.

ARTICLE 20. COMPETÈNCIA

1. Qualsevol incompliment d’aquesta Llei ha de ser
declarat pel Govern, a proposta del/de la titular del
Departament competent en matèria de funció pública,
i comunicat al Parlament.

2. L’òrgan competent per a la incoació del procediment
sancionador és el/la titular del Departament competent
en matèria de funció pública, llevat que l’alt càrrec
afectat sigui membre del Govern, cas en el qual la in-
coació del procediment correspon al mateix Govern.

ARTICLE 21. PROCEDIMENT

1. El procediment sancionador s’establirà per Decret,
d’acord amb els principis vigents de l’àmbit sanciona-
dor i les disposicions d’aquesta Llei.

2. Amb caràcter previ a la incoació del procediment, la
persona titular del Departament competent en matèria
de funció pública podrà realitzar actuacions prèvies de
caràcter informatiu i reservat, amb audiència de la per-
sona interessada, per tal de determinar si concorren cir-
cumstàncies que justifiquin tal iniciació. Així mateix,
s’analitzaran les denúncies que es puguin formular en
relació a presumptes incompliments d’aquesta Llei.

3. Durant la instrucció del procediment, l’òrgan instruc-
tor pot obtenir informació i dades procedents d’altres
administracions públiques relacionades amb els fets
que són objecte del procediment, sense tenir el consen-
timent de la persona interessada.

ARTICLE 22. PRESCRIPCIÓ D’INFRACCIONS I SANCIONS

El règim de prescripció de les infraccions i sancions,
previstes en aquesta Llei, serà l’establert a la normati-
va reguladora del procediment administratiu comú.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Les entitats de dret públic dependents de l’Administra-
ció i les societats i fundacions i consorcis, en els quals
l’Administració, directament o indirectament, partici-
pi o aporti més del 50% del capital o patrimoni, comu-
nicaran, en el termini de quinze dies, posteriors a la data
de nomenament dels/de les afectats/ades, al/a la conse-
ller/a competent en matèria de funció pública, les de-
signacions i nomenaments que efectuïn en els seus òr-
gans rectors, de les persones compreses a l’article 2
d’aquesta Llei, així com la resta de dades que es deter-
minin reglamentàriament.

SEGONA

Les entitats o empreses privades, amb representació del
sector públic autonòmic en els seus òrgans de govern i
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consells d’administració, estan obligades a comunicar
en el termini de quinze dies posteriors al nomenament,
al/a la conseller/a competent en matèria de funció pú-
blica, les designacions i nomenaments que recaiguin en
les persones que composen els seus consells d’adminis-
tració o òrgans de govern, i que d’acord amb el que
disposa aquesta Llei, hagin estat designades per l’Ad-
ministració de la Generalitat.

TERCERA

S’afegeix un nou apartat p) a l’article 115 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, amb el següent redactat:

«p) L’incompliment per part dels responsables i del
personal que tingui accés als Registres d’Activitats i de
Béns Patrimonials del deure de reserva professional
respecte les dades i informacions que coneguin per raó
de la seva tasca, establert a la Llei d’incompatibilitats
dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalu-
nya.»

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els alts càrrecs actualment nomenats disposaran del
termini de tres mesos per tal de formular noves decla-
racions d’activitats i patrimonial i d’interessos d’acord
amb les prescripcions d’aquesta Llei, restant automàti-
cament sense efecte les autoritzacions de compatibili-
tat concedides.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resta derogat l’article 1.2.a) de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, així com totes
aquelles disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè, en el
termini de tres mesos, dicti les normes necessàries per
desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent a la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Projecte inicial presentat en la reunió de la Comissió
Tècnica de la Funció Pública de 24.11.2004

2. Projecte amb les modificacions acordades en la reu-
nió de la Comissió Tècnica de la Funció Pública de
2.2.2005.

3. Certificats del secretari de la Comissió Tècnica de la
Funció Pública de 25 de febrer de 2005.

4. Projecte definitiu aprovat en la reunió de la Comis-
sió Tècnica de la Funció Pública de 23.2.2005.

5. Certificat del secretari de la Comissió Tècnica de la
Funció Pública de 25 de febrer de 2005.

6. Esmenes, observacions i suggeriments presentats.

7. Memòria.

8. Informe addicional a la memòria.

9. Disposicions afectades per l’avantprojecte de llei.

10. Estudi econòmic en termes de cost benefici.

11. Informe jurídic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de car-
reteres
Tram. 200-00018/07

Text presentat
Reg. 19066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de març de 2005, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques s’aprova l’Avantprojecte de Llei de modifi-
cació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carrete-
res i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el presenti
al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el nou de març de dos mil cinc.

Ernest Maragall i Mira

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1993, DE

30 DE SETEMBRE, DE CARRETERES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya té com a grans objectius de
la seva actuació l’assoliment de l’equilibri territorial i
la millora de la competitivitat de l’economia catalana.

Per a assolir aquests dos grans objectius, Catalunya ha
de comptar amb un sistema d’infrastructures coherent,
eficient i competitiu, que superi el dèficit d’infrastruc-
tures viàries que ha patit al llarg del temps, i que s’ha
accentuat en els darrers anys, i que doni respostes a les
necessitats de creixement econòmic del país, amb el
màxim respecte pel territori i que generi igualtat d’o-
portunitats a tot el llarg d’aquest.
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Tenint en compte aquests objectius, aquesta llei té per
finalitat, en l’entorn de la modalitat del contracte de
concessió d’obra pública regulat mitjançant la Llei
13/2003, de 23 de maig, articular la intervenció dels
agents privats en el finançament de la construcció i ex-
plotació de les infraestructures viàries.

Aquesta figura contractual, regulada amb caràcter bà-
sic en la legislació de contractes estatal, es defineix com
el contracte en virtut del qual l’administració concedent
atorga a un concessionari, la construcció i explotació o
només l’explotació d’obres, tot reconeixent al conces-
sionari el dret a percebre una retribució consistent en
l’explotació de l’obra o en aquest dret acompanyat del
de rebre un preu.

Tot i la regulació exhaustiva de la citada llei estatal, la
realitat dels eixos viaris de Catalunya i de les tipologi-
es projectuals existents fa necessari adaptar les previsi-
ons d’aquesta Llei a la dinàmica existent a Catalunya i
que està regulada a la Llei 7/1993, de Carreteres. D’ací
que la present reforma de la Llei 7/1993, té l’objecte de
desenvolupar les normes bàsiques reguladores de la
concessió d’obra pública per aconseguir una tramitació
àgil dels projectes i, alhora, adequada a les tipologies
projectuals regulades en la vigent llei de carreteres.

L’eficiència en el model que desenvolupa la Llei no va
en detriment de la participació institucional i social,
sinó que la potencia. Així, cal destacar l’establiment de
dues fases participatives, tant pel que fa a l’obra en
concret com sobre el model de gestió escollit.

Per altra banda, amb aquesta Llei es dóna màxima se-
guretat jurídica a l’actuació de la Generalitat respecte
de les actuacions ja realitzades abans de l’entrada en
vigor tant de la Llei estatal com de la Llei catalana,
establint un règim transitori, absolutament necessari per
actuar amb seguretat pel que fa a grans infrastructures
la definició, planificació i execució de les quals té una
durada llarga en el temps.

Raons de coherència interna de la norma aconsellen
també modificar l’apartat c) de l’article 19 de la Llei de
carreteres.

Finalment, la present Llei faculta l’administració de la
Generalitat per formalitzar convenis amb els ens locals
per a l’execució d’obres incorporades en els projectes
de carreteres que incideixin en la zona d’influència
d’aquestes, per tal d’evitar les disfuncionalitats que
l’actuació de diferents administracions en un mateix
àmbit territorial poden generar.

TEXT

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1993, DE 30
DE SETEMBRE, DE CARRETERES.

1. S’afegeix un apartat 5 a l’article 18 de la Llei de
Carreteres, amb el contingut següent:

5. L’execució dels projectes de carreteres es pot realit-
zar per l’administració titular de la via o per tercers. A
aquests efectes, l’administració de la Generalitat i els
ens locals, quan es tracti de projectes que incorporin
actuacions en l’àmbit de la pròpia carretera i en la seva

zona d’influència, poden subscriure convenis per deter-
minar quina administració assumeix l’execució del
conjunt de les obres incorporades en el projecte, els
termes i l’abast de la col·laboració i les facultats de di-
recció i control de les obres d’ambdues administra-
cions.

2. S’afegeix un nou capítol al Títol Segon de la Llei de
Carreteres, amb el contingut següent:

«Capítol III. Projectes a executar mitjançant el contrac-
te de concessió d’obra pública.

Article (1). Gestió de vies en règim de concessió d’obra
pública.

La Generalitat pot construir, explotar i gestionar les
carreteres de la seva titularitat mitjançant el contracte
de concessió d’obra pública.

Les concessions es regiran pel que fa al seu objecte,
procediment d’adjudicació, contingut, efectes i extin-
ció, pel que preveu la legislació de contractes de les
administracions públiques. La tramitació de la fase pre-
paratòria d’aquest contracte es realitza d’acord amb el
procediment establert en l’esmentada legislació, amb
les especificitats establertes en aquesta llei.

Article (2). Estudi de viabilitat

1. Amb caràcter previ a la decisió de construir i explo-
tar una carretera en règim de concessió d’obra pública,
l’Administració ha de realitzar i aprovar un Estudi de
viabilitat del contracte, que ha de permetre determinar
la procedència de construir i explotar una determinada
obra a través de l’esmentat contracte.

2. L’estudi de viabilitat ha d’incorporar la documenta-
ció següent:

a) Estudi informatiu a escala 1/5000. Aquest estudi in-
formatiu ha d’incorporar, també, les dades, anàlisis,
informes o estudis que procedeixin en relació amb els
següents extrems:

– Finalitat i justificació de l’obra, així com la definició
de les seves característiques essencials, les necessitats
a satisfer, els factors socials, tècnics, econòmics, ambi-
entals i administratius considerats per a atendre l’objec-
tiu fixat i la justificació de la solució que es proposa.

– Valoració de les dades i informes existents que facin
referència al planejament sectorial, territorial o urbanís-
tic.

– justificació de la solució elegida, indicant –entre les
alternatives considerades– les característiques del seu
traçat.

– Riscos operatius i tecnològics en la construcció i ex-
plotació de l’obra.

b) Estudi de viabilitat econòmico-financera, que conté:

– la determinació de les previsions sobre la demanda
d’ús i incidència econòmica i social de l’obra en la seva
àrea d’influència i sobre la rendibilitat de la concessió.

– Cost de la inversió a realitzar, així com el sistema de
finançament proposat per a la construcció de l’obra
amb la justificació, així mateix, de la procedència

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 164 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de març de 2005

31

d’aquesta. Aquest cost inclourà l’estimació de la inver-
sió de l’obra i dels terrenys, drets i serveis afectats, a
més dels costos d’estudis, projectes i altres serveis, so-
bre la base dels criteris de valoració establerts en l’es-
tudi informatiu.

c) Estudi d’impacte ambiental, quan sigui preceptiu
d’acord amb la legislació sectorial d’aplicació.

3. L’estudi de viabilitat es pot substituir per un estudi de
viabilitat econòmico-financera, amb el contingut esta-
blert a l’apartat b) anterior, quan per la naturalesa i fi-
nalitat de l’obra o per la quantia de la inversió requerida
es consideri suficient.

Article (3). Informació pública

L’estudi de viabilitat, o l’estudi de viabilitat econòmico-
finançera, si s’escau, s’ha de sotmetre a informació
pública pel termini de trenta dies hàbils, termini que pot
ser prorrogat per raó de la seva complexitat.

Simultàniament a la informació pública, l’estudi de
viabilitat s’ha de sotmetre a informe de l’administració
de l’Estat, si s’escau, i de les entitats locals afectades
pel termini esmentat a l’apartat anterior.

Article (4). Avaluació d’impacte ambiental

L’estudi de viabilitat serà sotmès a avaluació d’impacte
ambiental d’acord amb allò que estableixi la normati-
va sectorial d’aplicació.

Article (5). Aprovació

L’estudi de viabilitat o, en el seu cas, l’estudi de viabi-
litat econòmico-finançera, s’aproven pel Conseller o
consellera de Política Territorial i Obres Públiques.

L’aprovació de l’estudi de viabilitat comporta la decla-
ració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
béns i d’adquisició dels drets corresponents, als efectes
de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la im-
posició o modificació de servituds.

Article (6). Avantprojecte de construcció i explotació

1. Aprovat l’estudi de viabilitat s’ha d’elaborar l’avant-
projecte de construcció i explotació. Aquest ha de con-
tenir, com a mínim, la següent documentació:

a) Memòria, en què s’exposin les necessitats a satisfer,
els factors socials, tècnics, econòmics, mediambientals
i administratius considerats per atendre l’objectiu fixat i
la justificació de la solució que es proposa. La memò-
ria s’ha d’acompanyar de les dades i càlculs bàsics cor-
responents.

b) Annexos a la memòria, en què s’incloguin totes les
dades que identifiquin el traçat, l’estudi geotècnic, els
criteris de valoració de l’obra, dels terrenys i drets afec-
tats i del desplaçament dels serveis afectats. També han
d’incorporar els documents necessaris per promoure les
autoritzacions administratives prèvies a l’execució de
les obres i la relació concreta i individualitzada de tots
els béns i drets afectats, amb la descripció material
d’aquests en un plànol parcel·lari.

c) Estudi relatiu al règim d’utilització i explotació de
l’obra, amb indicació de la seva forma de finançament
i del règim tarifari que regirà la concessió, i amb inclu-
sió, en el seu cas, de la incidència o contribució en

aquestes dels rendiments que poguessin correspondre
a les zones d’explotació comercial complementàries de
l’avantprojecte.

d) Plànols de traçat, en què s’han d’incloure els gene-
rals de traçat i els de definició general de les obres de
pas, seccions tipus, tipologies d’estructures, avantpro-
jecte de túnels i obres accessòries i complementàries.
L’escala de definició ha de ser com a mínim 1: 1.000.

e) Pressupost, que ha de comprendre les despeses d’e-
xecució de l’obra, inclòs el cost de les expropiacions
que s’haguessin de dur a terme, partint dels correspo-
nents amidaments aproximats i valoracions.

2. En cas que s’hagi substituït l’estudi de viabilitat per
l’estudi de viabilitat econòmico-financera, a més dels
documents esmentats al punt anterior, s’ha d’elaborar,
si així ho exigeix la normativa sectorial d’aplicació, un
estudi d’impacte ambiental, que es tramitarà de confor-
mitat amb el que preveu la legislació sectorial.

Article (7). Informació pública

1. L’avantprojecte de construcció i explotació s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, termini que pot ser prorrogat per raó de la seva
complexitat, per tal que els interessats puguin presen-
tar al·legacions sobre els aspectes propis de l’avantpro-
jecte de construcció i explotació.

2. Simultàniament a la informació pública s’ha de sot-
metre a informe de l’administració de l’Estat, si s’es-
cau, i de les administracions locals afectades, pel termi-
ni de trenta dies hàbils.

Article (8). Aprovació.

Correspon al Conseller o consellera de Política Territo-
rial i Obres Públiques l’aprovació de l’avantprojecte de
construcció i explotació.»

3. Es modifica l’apartat c) de l’article 19 de la Llei de
carreteres, que passa a tenir la redacció següent:

c) Amb capital públic, privat o mixt, finançat mitjan-
çant el pagament de peatge o d’altres fórmules d’explo-
tació de la via com el contracte de concessió d’obra
pública.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als efectes del que preveu la Disposició final Tercera
de la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora de la
concessió d’obra pública, i a fi d’aplicar efectivament
els requisits establerts per la llei citada a totes aquelles
concessions pendents de licitar en el moment de la seva
entrada en vigor, sense que això sigui en perjudici dels
principis d’economia i conservació dels actes, les obres
regulades per la Llei de carreteres l’estudi informatiu o
el projecte de traçat i l’estudi d’impacte ambiental de
les quals hagin estat sotmeses a informació pública amb
anterioritat a l’aprovació de la present llei de modifica-
ció, es poden licitar complint prèviament el tràmit de
formular la declaració d’impacte ambiental, si no s’ha-
gués efectuat, i de redactar el corresponent estudi de
viabilitat econòmico-financera i, en el seu cas, l’avant-
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projecte de construcció i explotació i sotmetre’ls a in-
formació pública d’acord amb l’establert en aquesta
llei.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

En tot allò no previst en aquesta Llei serà d’aplicació la
Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte
de concessió d’obres públiques.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el DOGC.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Certificat del Secretari general respecte de la docu-
mentació continguda en l’expedient.

2. Text de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la
Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres.

3. Memòria i Estudi Econòmic Financer.

4. Escrits tràmit d’audiència.

5. Al·legacions rebudes.

6. Valoració de les al·legacions.

7. Informe jurídic.

8. Certificat de la Comissió de Govern Local.

9. Certificat del Consell Tècnic.

10. Certificat acord del Govern.

11. Text del projecte aprovat pel Govern.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge
Tram. 200-00019/07

Text presentat
Reg. 19067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de març de 2005, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques s’aprova l’Avantprojecte de Llei de protec-
ció, gestió i ordenació del paisatge i s’autoritza l’es-
mentat Conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el nou de març de dos mil cinc.

Ernest Maragall i Mira

PROJECTE DE LLEI DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ

DEL PAISATGE

PREÀMBUL

Catalunya gaudeix d’una gran riquesa i diversitat de
paisatges. La geologia, l’orografia, la climatologia i
demés factors naturals s’han conjunyit a l’acció huma-
na per dotar el territori català d’una varietat paisatgís-
tica extraordinària.

Aquesta riquesa paisatgística constitueix un patrimoni
ambiental, cultural i històric que influeix en la qualitat
de vida dels ciutadans i esdevé sovint un recurs de des-
envolupament econòmic, en particular per a les activi-
tats turístiques però també agrícoles, ramaderes i fores-
tals. D’altra banda, la varietat del mosaic paisatgístic
contribueix a la preservació de la biodiversitat i cons-
titueix un factor positiu en la prevenció dels incendis
forestals, l’erosió del sòl i les inundacions.

Dissortadament en les darreres dècades els paisatges
catalans han conegut sovint processos de degradació i
de banalització. L’extensió desmesurada i poc orde-
nada de la urbanització, l’impacte de determinades in-
frastructures, l’abandonament de l’agricultura, la silvi-
cultura i la ramaderia, la degradació d’algunes àrees
urbanes i la sobrefreqüentació d’alguns paratges han
contribuït a aquests processos que posen en perill els
valors ambientals, culturals i històrics que aquests pai-
satges contenen i incrementa els riscos geològics i al-
tres riscos ambientals.

Davant d’aquesta situació el Parlament de Catalunya
mitjançant la Resolució 364/VI de 14 de desembre de
2000, acordà de forma unànime adherir-se al Conveni
Europeu del Paisatge, aprovat pel Consell d’Europa el
dia 20 d’octubre del 2000. El Conveni reclama a tots els
països membres posar en pràctica polítiques de paisat-
ge, que és definit com «un element essencial per al
benestar individual i social, la protecció, gestió i plane-
jament del qual comporten drets i deures per a tothom».

Aquesta Llei té per objecte donar contingut positiu a
aquesta adhesió. Així la Llei dota els paisatges catalans
de l’oportuna protecció jurídica i estableix els corres-
ponents instruments per a la seva gestió i millora.

II

Aquesta Llei s’adapta a la terminologia internacional
en matèria de paisatge definida en el Conveni Europeu
més amunt citat. Així als efectes d’aquesta Llei,

– S’entén per «Paisatge» una àrea, tal com la percep la
col·lectivitat, el caràcter de la qual és resultat de la in-
teracció de factors naturals i/o humans.

– S’entén per «Objectiu de qualitat paisatgística» la
formulació per part de les autoritats públiques de les
aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les caracte-
rístiques paisatgístiques del seu entorn.
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– S’entén per «Protecció del paisatge» les accions des-
tinades a conservar i mantenir els trets destacats o ca-
racterístics d’un paisatge, justificats pel seus valors
patrimonials, ambientals i econòmics, que provenen de
la seva configuració natural i/o intervenció humana.

– S’entén per «Gestió del paisatge» les actuacions di-
rigides a guiar i harmonitzar les transformacions indu-
ïdes pels processos socials, econòmics i ambientals.

– S’entén per «Ordenació del paisatge» les actuacions
que presenten un caràcter prospectiu particularment ac-
centuat encaminades a millorar, restaurar o crear paisat-
ges.

Tot partint de la concepció integradora del paisatge que
es deriva d’aquestes definicions, la Llei estableix que
les seves disposicions seran d’aplicació en el conjunt
del territori de Catalunya: tant a les àrees naturals, ru-
rals, urbanes i periurbanes; tant als paisatges singulars,
com als paisatges quotidians o degradats siguin de l’in-
terior o del litoral.

La Llei vetlla per la protecció del paisatge i defineix els
instruments dels que el Govern de la Generalitat es dota
per tal de reconèixer jurídicament els seus valors i pro-
moure actuacions per la seva conservació i millora.
Així, la Llei té per objectius fer compatible el desenvo-
lupament econòmic i urbanístic amb la qualitat de l’en-
torn, atenent al seus valors patrimonials, culturals i eco-
nòmics.

La Llei no pretén regular de forma omnicomprensiva
tots els elements que influeixen en la producció i la
transformació del paisatge. L’impacte paisatgístic de les
actuacions urbanístiques, infrastructures productives,
extractives i d’altres ha de ser regulat per les respecti-
ves legislacions sectorials. L’objecte d’aquesta Llei és
servir de referència per aquestes legislacions i pel des-
envolupament d’actuacions específiques en l’àmbit de
la gestió del paisatge.

III

La present Llei s’estructura en cinc capítols. El primer
dels quals titulat «Disposicions Generals» estableix
l’objecte de la Llei, els seus principis inspiradors, la
definició de paisatge, l’àmbit d’aplicació, les polítiques
de paisatge, la tipologia d’actuacions sobre aquest i les
seves finalitats. Com a objecte de la Llei s’estableix la
integració del paisatge en les polítiques d’ordenació
territorial i urbanística i la resta de polítiques sectorials
que hi incideixin. D’acord amb aquest objectiu, l’àm-
bit d’aplicació de la Llei és la totalitat del territori de
Catalunya, tant en les àrees on predominen els elements
naturals com en les que han conegut una assenyalada
transformació humana. Aquesta aplicació de la Llei no
exclou, tanmateix, l’aplicabilitat d’altra legislació sec-
torial a determinats espais o categories de protecció.

Pel que fa al Capítol II, del paisatge en el planejament
territorial, s’estableixen els instruments que han de ser-
vir per a la protecció, gestió o ordenació del paisatge en
el marc d’aquesta llei. Així, es creen els Catàlegs del
Paisatge, com a documents que determinen la tipologia
dels paisatges de Catalunya, els seus valors actuals i
potencials, i que proposen els objectius de qualitat a

assolir. S’estableixen també les Directrius del Paisatge
que mitjançant les quals s’incorporen les propostes
d’objectius de qualitat paisatgística en el planejament
territorial.

El Capítol III, dedicat a l’organització, es refereix a
l’Observatori del Paisatge, com a entitat de suport i
col·laboració de la Generalitat de Catalunya en les qües-
tions relacionades amb l’elaboració, aplicació i gestió
de les polítiques de paisatge.

En el Capítol IV, s’impulsa la creació i utilització de
nous instruments de concertació d’estratègies sobre el
paisatge, com les Cartes de Paisatge. Així mateix, la
Generalitat es compromet a fomentar la sensibilització
de la societat sobre el paisatge, l’ensenyament i la for-
mació d’especialistes en aquesta matèria.

Finalment, en el Capítol V, per tal que es puguin assolir
els objectius de la Llei, es crea el Fons per a la protec-
ció, gestió i ordenació del paisatge, com a instrument
financer de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del
Fons és el finançament d’actuacions específiques per
a la protecció, gestió i ordenació del paisatge que es
realitzin d’acord amb els criteris fixats per aquesta Llei
i el reglament que la desenvolupi.

En les disposicions finals s’autoritza el Govern de la Ge-
neralitat a dictar les normes en desplegament de la pre-
sent Llei.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

La llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la
gestió i l’ordenació del paisatge, a fi de preservar els
seus valors naturals, patrimonials, culturals i econò-
mics, en un marc de desenvolupament sostenible. Amb
aquesta finalitat, la llei promou la integració del paisat-
ge en les polítiques d’ordenació territorial i urbanísti-
ca i en la resta de polítiques sectorials que hi incideixin.
També és objecte d’aquesta llei promoure la sensibilit-
zació de la societat en matèria paisatgística.

ARTICLE 2. PRINCIPIS

Els principis que han d’inspirar l’actuació dels poders
públics en matèria de paisatge són:

a) Afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord
amb els conceptes d’utilització racional del territori i de
desenvolupament urbanístic sostenible.

b) Preservar, amb l’establiment de mesures protectores
del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en un entorn
culturalment significatiu.

c) Reconèixer que el paisatge és un element de benes-
tar individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i
ambientals, té una dimensió econòmica, cultural i pa-
trimonial.

d) Considerar els efectes sobre el paisatge de qualsevol
actuació d’ordenació i gestió del territori.

e) Afavorir la cooperació entre les diferents administra-
cions públiques en l’elaboració i execució de les polí-
tiques de paisatge.
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f) Promoure polítiques de concertació pública i priva-
da en l’adopció d’instruments i en les decisions sobre
el paisatge.

g) Promoure la participació en les polítiques de paisat-
ge dels agents socials, professionals i econòmics.

ARTICLE 3. DEFINICIÓ DE PAISATGE

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per paisatge qualse-
vol part del territori tal i com és percebuda per la col·-
lectivitat, el caràcter del qual resulta de l’acció de fac-
tors naturals i/o humans i de les seves interrelacions.

ARTICLE 4. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les previsions i mesures establertes en aquesta Llei són
d’aplicació al conjunt del territori de Catalunya, tant si
el seu paisatge és el resultat d’una acció humana inten-
sa com si hi predominen els elements naturals, sense
perjudici del que disposin les normes, plans i progra-
mes en matèria ambiental i agrària i d’altra legislació
sectorial que sigui d’aplicació a determinats espais o
categories de protecció.

ARTICLE 5. POLÍTIQUES DE PAISATGE

Els poders públics, en el seu respectiu àmbit competen-
cial, han d’integrar la consideració del paisatge en les
polítiques d’ordenació territorial i urbanística, agrària,
forestal, d’infrastructures, cultural, ambiental, social,
econòmica, turística i, en general, qualsevol altra polí-
tica sectorial amb incidència directa o indirecta sobre el
paisatge.

ARTICLE 6. TIPOLOGIA D’ACTUACIONS SOBRE EL PAISATGE

6.1 Les actuacions públiques que s’executin sobre el
paisatge han d’anar encaminades cap a la seva protec-
ció, gestió i ordenació.

6.2 Són actuacions de protecció del paisatge les dirigi-
des a la conservació i el manteniment dels aspectes sig-
nificatius o característics d’un paisatge, justificats pels
seus valors, que provenen de la seva configuració natu-
ral i/o de la intervenció humana.

6.3 Són actuacions de gestió del paisatge les dirigides
a guiar i harmonitzar les transformacions induïdes pels
processos socials, econòmics i ambientals.

6.4 Són actuacions d’ordenació del paisatge les que
presenten un caràcter prospectiu particularment accen-
tuat, encaminades a mantenir, restaurar, millorar o
modificar paisatges.

ARTICLE 7. FINALITATS DE LES ACTUACIONS SOBRE EL

PAISATGE

Les actuacions que s’executin sobre el paisatge poden
tenir, entre d’altres, les següents finalitats:

a) La preservació dels paisatges que pel seu caràcter
natural o cultural requereixen intervencions especifi-
ques i integrades.

b) La millora paisatgística de les perifèries i les vies de
accés a les ciutats i les viles, així com les destinades a
eliminar, reduir i traslladar els elements, usos i activi-
tats que les degraden.

c) El manteniment, la millora i restauració dels paisat-
ges agrícoles i rurals.

d) L’articulació harmònica dels paisatges, amb particu-
lar atenció envers els espais de contacte entre els àmbits
urbà i rural, així com entre els àmbits terrestre i marí.

e) L’elaboració de projectes d’integració paisatgística
d’àrees d’activitats industrials, comercials i de les infra-
estructures.

f) El foment de les actuacions de les administracions
locals i de les entitats privades en la promoció i protec-
ció del paisatge.

g) L’adquisició de sòl per incrementar el patrimoni
públic de sòl en aquelles àrees que es considerin d’in-
terès per a la gestió paisatgística.

h) La posada en valor del paisatge com a recurs turís-
tic.

CAPÍTOL II. EL PAISATGE EN EL PLANEJAMENT TERRITO-
RIAL

ARTICLE 8. INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDE-
NACIÓ DEL PAISATGE

8.1 Aquesta llei crea els següents instruments per a la
protecció, gestió i ordenació: el Catàlegs i les Directrius
de Paisatge.

8.2 L’aprovació dels Catàlegs correspon al Departa-
ment de Política Territorial i Obres Publiques, a propos-
ta de l’Observatori del Paisatge, previ un tràmit d’infor-
mació i consulta.

8.3 També correspon a aquest Departament incorporar
en els Plans Territorials Parcials i, en el seu cas, en els
Plans Directors Territorials, pel que respecta al seu
àmbit, les Directrius de Paisatge que responguin a les
propostes dels objectius de qualitat paisatgística contin-
gudes en els Catàlegs.

8.4 La participació de la col·lectivitat, de les entitats,
dels ens locals, de la resta de departaments de la Gene-
ralitat i d’altres administracions en la tramitació de les
Directrius de Paisatge, es produirà en el marc i pels
mitjans establerts en la normativa referent a la tramita-
ció del planejament territorial.

ARTICLE 9. CATÀLEGS DEL PAISATGE

9.1 Els Catàlegs del Paisatge són els documents de ca-
ràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipolo-
gia dels paisatges de Catalunya, identifiquen els seus
valors i estat de conservació i proposen els objectius de
qualitat que han de complir.

9.2 L’abast territorial dels Catàlegs es correspon amb el
de cadascun dels àmbits d’aplicació dels Plans Territo-
rials Parcials.

ARTICLE 10. CONTINGUT DELS CATÀLEGS DEL PAISATGE

Els Catàlegs de Paisatge tenen com a mínim el següent
contingut:

10.1 L’inventari dels valors paisatgístics presents a la
seva àrea.
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10.2 L’enumeració de les activitats i processos que in-
cideixen o han incidit de manera més notòria en la con-
figuració actual del paisatge.

10.3 L’assenyalament dels principals recorreguts i es-
pais des dels quals es percep el paisatge.

10.4 La delimitació de les unitats de paisatge, enteses
com a àmbits estructuralment, funcionalment i/o
visualment coherents sobre les quals pot recaure en part
o en la seva totalitat, un règim diferenciat de protecció,
gestió o ordenació en els termes que s’estableixen a
l’article 6.

10.5 La definició dels objectius de qualitat paisatgísti-
ca per a cada unitat de paisatge. Aquests objectius han
d’expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa
a les característiques paisatgístiques del seu entorn.

10.6 La proposta de mesures i accions necessàries per
a assolir els objectius de qualitat paisatgística

ARTICLE 11. DIRECTRIUS DEL PAISATGE

11.1 Les Directrius del Paisatge són les determinacions
que precisen i incorporen normativament les propostes
d’objectius de qualitat paisatgística en els Plans territo-
rials parcials i/o en les Plans Directors Territorials.

11.2 Els Plans Territorials Parcials i/o els Plans Direc-
tors Territorials determinen en quins supòsits les Direc-
trius són d’aplicació directa, en quines són d’incorpo-
ració obligatòria quan es produeixi la modificació o
revisió del planejament urbanístic i en quins constitu-
eixin recomanacions pel planejament urbanístic, per les
Cartes de Paisatge i per altres plans o programes deri-
vats de les polítiques sectorials que afectin el paisatge.
En aquest darrer supòsit, els plans o programes que
s’aprovin hauran de ser congruents amb les seves reco-
manacions.

CAPÍTOL III. L’OBSERVATORI DEL PAISATGE

ARTICLE 12. L’OBSERVATORI DEL PAISATGE

12.1 L’Observatori del Paisatge és una entitat de suport
i col·laboració de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya en totes les qüestions relacionades amb l’ela-
boració, aplicació i gestió de les polítiques de paisatge.

12.2 L’Observatori del Paisatge adopta la forma de
personificació jurídica que millor s’adeqüi a les seves
funcions, d’acord amb el que en cada cas disposi la
normativa reguladora aplicable a la figura jurídica que
correspongui.

12.3 Per tal de garantir que les decisions que s’adoptin
donin una resposta adequada a les aspiracions de la
col·lectivitat, especialment pel que fa a la determinació
dels objectius de qualitat paisatgística, la composició de
l’Observatori abasta una àmplia representació dels di-
versos agents que actuen sobre el territori i el paisatge
o hi estan relacionats.

12.4 L’Observatori del Paisatge exerceix les funcions
que li atribueix aquesta Llei i totes aquelles derivades
de la prestació d’assistència cientifico-tècnica que li
assignin les disposicions que es dicten en el seu desen-
volupament i en les normes constitutives de l’Observa-

tori. També pot exercir les funcions d’elaboració dels
Catàlegs, regulats a l’article 9 d’aquesta llei, per encàr-
rec del Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques.

12.5 L’Observatori del Paisatge pot participar en les
xarxes dels observatoris europeus del paisatge i en les
iniciatives, projectes d’investigació, difusió de coneixe-
ments i metodologies que s’adoptin en l’àmbit de la
Unió Europea.

CAPÍTOL IV. LA CONCERTACIÓ I LA SENSIBILITZACIÓ EN

LES POLÍTIQUES DE PAISATGE

ARTICLE 13. CARTES DEL PAISATGE

13.1 Les Cartes del Paisatge són els instruments de
concertació d’estratègies entre els agents públics i els
privats per tal de dur a terme actuacions de protecció,
gestió i ordenació del paisatge, que s’adrecin al mante-
niment dels seus valors.

13.2 La Generalitat i les administracions locals poden
impulsar la formalització de Cartes del Paisatge.

13.3 El contingut de les Cartes, ha de tenir en compte
l’establert en els Catàlegs del Paisatge que incideixen
en el seu àmbit.

13.4 En cas d’absència de catàlegs, el contingut de les
Cartes que s’hagin formalitzat s’ha de tenir en compte en
els Catàlegs de Paisatge que posteriorment s’elaborin.

ARTICLE 14. MESURES DE SENSIBILITZACIÓ, EDUCACIÓ I
SUPORT

14.1 La Generalitat de Catalunya ha de fomentar la
sensibilització de la societat, de les organitzacions pri-
vades i dels poders públics sobre el paisatge i els seus
valors, la seva importància cultural i econòmica, la seva
evolució i la necessitat de promoure i potenciar la seva
protecció, gestió i ordenació.

14.2 La Generalitat de Catalunya ha de promoure la
consideració del paisatge en els programes dels dife-
rents nivells educatius i, en particular, els destinats a la
formació d’especialistes. També ha de fomentar l’inter-
canvi d’experiències i el recolzament de projectes d’in-
vestigació i difusió dels coneixements sobre el paisatge.

14.3 Així mateix, la Generalitat de Catalunya en l’àm-
bit de les seves competències i en funció dels recursos
disponibles ha de potenciar i donar suport a les activi-
tats de les administracions locals i de les diverses orga-
nitzacions públiques i privades que realitzin actuacions
de promoció i protecció del paisatge, en especial aque-
lles que tinguin per finalitat la custòdia del territori per
a la preservació dels seus valors paisatgístics.

CAPÍTOL V. DEL FINANÇAMENT

ARTICLE 15. EL FONS PER A LA PROTECCIÓ, GESTIÓ I OR-
DENACIÓ DEL PAISATGE

Es crea el Fons per a la protecció, gestió i ordenació del
paisatge, com a instrument financer de la Generalitat de
Catalunya, amb la finalitat de destinar-lo a les actuaci-
ons de millora paisatgística que es realitzin d’acord
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amb els criteris fixats per aquesta Llei i la normativa
que es dicti en el seu desenvolupament.

ARTICLE 16. OBJECTE DEL FONS

El Fons té per objecte fomentar la realització d’actua-
cions paisatgístiques que tinguin com a finalitat les pre-
vistes a l’article 7 d’aquesta llei.

ARTICLE 17. DOTACIÓ DEL FONS

17.1 El Fons es dota de les aportacions realitzades pel
Govern de la Generalitat a través dels seus pressupos-
tos i de les aportacions que hi facin altres administra-
cions, entitats i empreses.

17.2 L’aportació de la Generalitat al Fons procedeix de
les partides adscrites anualment en els pressupostos de
la Generalitat al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

ARTICLE 18. PARTICIPACIÓ EN EL FONS

18.1 Poden rebre finançament del Fons per a la conser-
vació i gestió del paisatge totes aquelles actuacions que
es realitzin per ens públics destinades a alguna de les
finalitats assenyalades a l’article 7 i qualsevol altra ac-
tuació que tingui per objecte la protecció, gestió i orde-
nació del paisatge.

18.2 També poden rebre finançament del Fons les en-
titats privades sense ànim de lucre, legalment constitu-
ïdes, que tinguin entre els seus objectius dur a terme
actuacions paisatgístiques.

18.3 Així mateix, poden rebre finançament del Fons les
persones físiques o jurídiques de naturalesa privada per
a la realització d’actuacions que tinguin per objecte
alguna de les finalitats assenyalades a l’article 7.

ARTICLE 19. PROCEDIMENT

El procediment de participació en el Fons per a la pro-
tecció, gestió i ordenació del paisatge, la determinació
dels programes a finançar i els percentatges, el contin-
gut dels projectes i la resta de requisits que es requerei-
xen per poder accedir als ajuts es fixaran en la norma-
tiva que es dicti en desplegament d’aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT

S’autoritza el Govern per dictar les normes necessàri-
es per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor en el termini d’un mes a
comptar de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Certificat de la Secretària general respecte de la do-
cumentació continguda en l’expedient.

2. Text de l’Avantprojecte de llei sotmès a audiència
i documentació exigida per l’article 63.2 de la Llei
13/1989.

3. Edicte d’informació pública i escrits tràmit d’audi-
ència.

4. Al·legacions rebudes.

5. Valoració i informe de les al·legacions.

6. Informe de l’Institut Català de la Dona.

7. Informe jurídic.

8. Certificació de l’informe de la Comissió de Govern
Local de Catalunya.

9. Certificat del Consell Tècnic.

10. Observacions formulades pels departaments de la
Generalitat amb posterioritat al Consell Tècnic.

11. Valoració de les observacions formulades pels de-
partaments de la Generalitat amb posterioritat al Con-
sell Tècnic.

12. Text del projecte aprovat pel Govern.

13. Certificat acord del Govern.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 200-00020/07

Text presentat
Reg. 19200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de març de 2005, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller de Relacions Institucionals
i Participació s’aprova l’Avantprojecte de Llei de la
Iniciativa Legislativa Popular i s’autoritza l’esmentat
Conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el nou de març de dos mil cinc.

Ernest Maragall i Mira

PROJECTE DE LLEI DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPU-
LAR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La participació ciutadana esdevé una peça clau en el
funcionament del sistema democràtic. La sobirania
popular s’exerceix mitjançant els diferents canals de
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participació establerts a la Constitució Espanyola, l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya i el règim local, tant
estatal com autonòmic.

L’entramat institucional de la nostra societat s’ha anat
consolidant des de la recuperació de la democràcia en
base a l’elecció democràtica dels i les representants
lliurement elegits per sufragi universal, lliure i directe
en eleccions periòdiques tal com senyala l’article 23 de
la Constitució.

No obstant això, la participació en aquestes eleccions
no exhaureix les possibilitats d’implicació directa de la
ciutadania en la gestió dels afers públics.

La Generalitat de Catalunya, els ajuntaments, i altres
administracions i institucions han vingut desenvolupant
diferents projectes i iniciatives per acostar les actuaci-
ons públiques a la ciutadania i garantir la seva partici-
pació tant en les fases de disseny com en les d’execu-
ció.

A l’àmbit legislatiu, l’article 87.3 de la Constitució i
l’article 32.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
preveuen la iniciativa ciutadana per a la proposició de
lleis, de manera que l’impuls de l’activitat legislativa
pugui recaure també en els ciutadans i ciutadanes.

La iniciativa legislativa popular consisteix en una pro-
posta legislativa en la que els proposants no tenen cap
mena de poder decisori, però permet completar la inte-
gració d’interessos que té lloc en el Parlament de Ca-
talunya, a través de la irrupció en la discussió política
de temes que, sent d’interès per a un sector de la ciuta-
dania, puguin no haver estat plantejats per les forces
polítiques parlamentàries.

D’acord amb aquestes previsions i atès el compromís
polític dels grups parlamentaris representats a la Cam-
bra catalana, s’impulsà i aprovà la Llei 2/1995, de 23 de
març, de la iniciativa legislativa popular.

La voluntat d’acostar més l’acció pública a la ciutada-
nia no queda prou reflectida en aquesta llei, raó per la
qual és necessària la seva posta al dia, millora, i modi-
ficació, formulant una nova llei.

S’ha tingut en compte l’experiència acumulada durant
la vigència de la Llei 2/1995, així com els processos de
debat ciutadà respecte d’aquesta figura, promoguts pel
Govern de la Generalitat i les consultes amb algunes
entitats impulsores que han fet aportacions que han de
permetre una millora legislativa substancial.

Per tot això, aquesta nova proposta d’iniciativa legisla-
tiva popular recull la voluntat de promoure la més àm-
plia participació ciutadana en els processos d’elabora-
ció de les lleis i pretén afavorir l’accés i l’ús d’aquesta
institució.

Complint el mandat establert als articles 9.2 de la Cons-
titució i 8.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
correspon a la Generalitat de Catalunya «facilitar la
participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social» i aquesta llei ha de ser una
de les peces fonamentals que han d’ajudar a dur a ter-
me aquesta tasca facilitadora.

L’article 32.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
preveu que una llei regularà la iniciativa popular.

El Capítol I senyala les persones legitimades i l’objecte
de la iniciativa legislativa popular. En el primer cas s’ei-
xampla el ventall de persones que poden recolzar la
iniciativa a les persones majors de setze anys, d’acord
amb la importància que la joventut té en la construcció
de la nostra convivència i en el futur de la nostra socie-
tat. En el segon cas únicament se sostrau la possibilitat
de proposar lleis en les matèries, atorgades singular-
ment al Parlament o al Consell Executiu per l’Estatut
d’Autonomia.

El Capítol II fa referència a la fase prèvia a la recolli-
da de signatures i es regulen els requisits formals, el
paper de la Comissió Promotora en tan que represen-
tant de les persones signants, l’examen d’admissibilitat
per la Mesa del Parlament, el control del procés i els
recursos possibles. Cal destacar que s’ha rebaixat el
nombre de signatures exigides a 50.000, amb la volun-
tat de fer més utilitzable aquesta eina de participació
ciutadana en els assumptes públics.

El Capítol III regula la recollida de signatures, els plecs
on s’han de recollir i el procés d’autenticació i acredi-
tació de les mateixes. Cal destacar l’ampliació del ter-
mini a 120 dies, prorrogable per causes justificades. Es
dóna així una major flexibilitat a la tasca de la Comis-
sió promotora en aquesta fase de la seva actuació.

D’altra banda, tenint en compte l’ampliació de les per-
sones legitimades a les majors de 16 anys, s’habiliten
les Secretaries municipals per poder fer la tasca acredi-
tativa de la seva inclusió en el Padró, tasca que també
pot fer l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’organis-
me responsable del Cens Electoral a cada circumscrip-
ció.

El Capítol IV es refereix a la tramitació parlamentària
tot fent una remissió al Reglament del Parlament de
Catalunya i reconeixent el dret de la Comissió promo-
tora a intervenir en les diferents fases de la tramitació
parlamentària i a retirar-ho si es vulnera el seu contin-
gut essencial.

El Capítol V regula la indemnització per les despeses
ocasionades amb motiu de la presentació de la propo-
sició i permet que en determinades ocasions l’atorga-
ment d’una bestreta si es justifica la seva necessitat.

La Disposició addicional estableix que el govern dicta-
rà les instruccions pertinents per a l’utilització de la
signatura electrònica. Les disposicions transitòries re-
gulen la composició de la Comissió de Control en tant
que s’aprova la llei electoral de Catalunya i es consti-
tueix la Junta Electoral. La Disposició Derogatòria,
deroga la llei 2/1995, de 23 de març, de l’iniciativa le-
gislativa popular. La Disposició final primera conté un
mandat al Govern de la Generalitat per tal d’adequar la
iniciativa legislativa popular a l’àmbit local per afavo-
rir la proposta ciutadana per a l’elaboració de disposi-
cions de caràcter general, atès que els ens locals no te-
nen potestat legislativa. La Disposició final segona,
autoritza al govern a dictar les disposicions necessàri-
es per el desplegament de la llei i la Disposició Final
tercera estableix l’entrada en vigor.
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CAPÍTOL I. LEGITIMACIÓ I OBJECTE

ARTICLE 1. PERSONES LEGITIMADES

1. Les persones que gaudeixin, d’acord amb l’article 6
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la condició
política de catalans, siguin majors de setze anys, esti-
guin degudament inscrites en el Padró d’algun municipi
català i no estiguin privades dels drets polítics, poden
exercir la iniciativa legislativa popular prevista en l’ar-
ticle 32.6 de l’Estatut.

2. En les mateixes condicions poden exercir la inicia-
tiva legislativa popular els ciutadans de la Unió Euro-
pea, així com els nacionals de Noruega, Islàndia,
Liechtenstein i Suïssa.

3. Igualment es consideren legitimats els ciutadans es-
trangers majors de setze anys que, de conformitat amb
la normativa en matèria d’estrangeria resideixin legal-
ment a Espanta, estiguin degudament inscrits en el Pa-
dró d’algun municipi català i no estiguin privats dels
drets polítics.

ARTICLE 2. OBJECTE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPU-
LAR

Poden ser objecte de la iniciativa legislativa popular les
matèries sobre les quals el Parlament de Catalunya pot
legislar, llevat d’aquelles que estan reservades per
l’Estatut d’autonomia a la iniciativa legislativa exclu-
siva del Govern de la Generalitat o dels diputats i dipu-
tades del Parlament.

CAPÍTOL II. TRAMITACIÓ

ARTICLE 3. SOL·LICITUD

1. La iniciativa legislativa popular s’exerceix mitjan-
çant la presentació davant la Mesa del Parlament de
Catalunya d’una proposició de llei, amb el suport de les
signatures, degudament autenticades, d’un mínim de
cinquanta mil persones, les quals han de complir les
condicions fixades per l’article 1.

2. L’escrit de presentació ha de contenir els documents
i els requisits determinats per l’article 6 d’aquesta Llei.

3. Els serveis jurídics del Parlament de Catalunya asses-
soraran als membres de la Comissió Promotora per fa-
cilitar el compliment dels requisits formals.

4. Si la iniciativa es presenta fora dels períodes de ses-
sions del Parlament de Catalunya, els terminis fixats
començaran a computar-se a partir de l’inici del perío-
de de sessions següent a la presentació de la documen-
tació.

ARTICLE 4. EXAMEN PER LA MESA DEL PARLAMENT

1. La Mesa del Parlament ha d’examinar la documen-
tació rebuda i s’ha de pronunciar en el termini de quin-
ze dies sobre l’admissió o inadmissió a tràmit de la pro-
posició.

2. Són causes d’inadmissibilitat:

a) Que el text de la proposició tingui per objecte algu-
na matèria sobre la qual el Parlament de Catalunya no
pot legislar.

b) Que la proposició i la documentació presentades no
compleixin algun dels requisits fixats per l’article 6
d’aquesta Llei.

c) Que la proposició reprodueixi una altra iniciativa
popular de contingut igual o substancialment equiva-
lent presentada durant la mateixa legislatura.

d) Que la proposició es refereixi a una matèria exclo-
sa d’acord amb l’article 2.

3. Si hi ha en tramitació en el Parlament de Catalunya
algun projecte o proposició de llei sobre les mateixes
matèries de què tracti la proposta d’iniciativa popular,
la Mesa del Parlament ho comunicarà a la Comissió
Promotora per tal que decideixi, en un termini màxim
de quinze dies hàbils, si manté la seva proposta o la
retira.

4. L’existència d’alguna irregularitat que sigui esmena-
ble ha d’ésser notificada per la Mesa del Parlament a la
Comissió Promotora, a fi que aquesta, dins el termini
de quinze dies hàbils, pugui subsanar el defecte, deca-
ient, cas contrari, la seva sol·licitud.

5. La resolució de la Mesa del Parlament sobre l’admis-
sió o la inadmissió s’ha de notificar a la Comissió Pro-
motora i s’ha de publicar d’acord amb el que disposa el
Reglament del Parlament.

ARTICLE 5. RECURSOS

1. Contra la resolució de la Mesa del Parlament de no
admetre a tràmit la proposició de llei, la Comissió Pro-
motora pot interposar recurs d’empara davant el Tribu-
nal Constitucional, de conformitat amb l’article 42 de
la Llei Orgànica 2/1979, del 3 d’octubre del Tribunal
Constitucional.

2. Si el Tribunal Constitucional estableix que la irregu-
laritat afecta només determinats preceptes de la propo-
sició, la Comissió Promotora ha de manifestar a la
Mesa del Parlament, en el termini de trenta dies hàbils
des de la publicació de la sentència, si desitja retirar la
iniciativa o mantenir-la, un cop hi hagi efectuat les
modificacions corresponents.

ARTICLE 6. ESCRIT DE PRESENTACIÓ

1. L’escrit de presentació de la proposta ha d’anar
acompanyat de:

a) El text articulat de la proposició de llei, precedit
d’una exposició de motius.

b) Una memòria explicativa de les raons que aconse-
llen, a judici dels signants, la tramitació i l’aprovació de
la proposició pel Parlament.

c) La relació dels i de les membres que componen la
Comissió Promotora i de llurs dades personals.

ARTICLE 7. LA COMISSIÓ PROMOTORA

1. La Comissió Promotora exerceix la representació
dels i les signants a tots els efectes derivats de la inici-
ativa legislativa.

2. La Comissió Promotora ha d’estar formada per un
mínim de tres persones que han de complir les condi-
cions fixades per l’article 1, tot i que per ser-ne mem-
bre d’aquesta Comissió han de tenir la majoria d’edat.
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No poden ésser diputats o diputades del Parlament de
Catalunya, ni membres electes de Corporacions Locals
o de les Corts Generals i, a més, no poden incórrer en
cap de les causes d’inelegibilitat o d’incompatibilitat
establertes per la legislació vigent per als diputats i
diputades al Parlament de Catalunya.

CAPÍTOL III. RECOLLIDA DE SIGNATURES

ARTICLE 8. TERMINI PER A LA RECOLLIDA DE SIGNATURES

1. Un cop admesa la proposició, la Mesa del Parlament
ho ha de comunicar a la Comissió Promotora i a la Jun-
ta Electoral, a l’objecte que es procedeixi a la recolli-
da de les signatures a què es refereix l’article 3, comen-
çant a comptar el termini indicat a l’apartat següent a
partir de la data de notificació.

2. El procediment de recollida de signatures ha de fina-
litzar en el termini de cent vint dies hàbils amb el lliu-
rament de les signatures a la Junta Electoral. Aquest
termini pot ésser prorrogat per altres seixanta dies hà-
bils per la Mesa del Parlament, si hi concorren causes
degudament justificades.

3. La iniciativa caduca si el termini establert per l’apar-
tat 2 s’exhaureix sense que hagi estat fet el lliurament
de les signatures necessàries.

ARTICLE 9. PLECS DE SIGNATURES

Un cop rebuda la notificació de l’admissió de la propo-
sició, la Comissió Promotora ha de presentar davant la
Junta Electoral els plecs necessaris per a la recollida de
signatures. Els plecs han de reproduir el text íntegre
de la proposició i s’han d’unir als fulls destinats a reco-
llir signatures, de manera que no en puguin ésser sepa-
rats. La Junta Electoral ha de segellar i numerar els fulls
i els ha de retornar a la Comissió Promotora en el ter-
mini de dos dies hàbils.

ARTICLE 10. AUTENTICACIÓ DE LES SIGNATURES

1. Juntament amb la signatura de qui proposa se n’han
d’indicar el nom i els cognoms, el número de document
nacional d’identitat o el número d’identificació d’es-
tranger que figura en la targeta d’estranger i el domicili,
i s’ha d’acreditar la inclusió del signant en el Padró
municipal o el cens electoral mitjançant certificació o
en la forma que estableixi la Junta Electoral.

2. Les signatures han d’ésser autenticades per un notari
o notària, per un secretari o secretària judicial o pel
secretari o secretària de l’ajuntament corresponent al
municipi en què la persona signant figuri empadrona-
da. L’autenticació de les signatures ha d’indicar la data
i pot ésser individual o col·lectiva, plec a plec, en el qual
cas ha d’indicar el nombre de signatures que conté cada
plec.

3. Sens perjudici d’allò indicat a l’apartat 2, les signa-
tures poden ésser autenticades també per fedataris o
fedatàries especials designats per la Comissió Promo-
tora.

4. Poden adquirir la condició de fedataris o fedatàries
especials les persones, majors de divuit anys, que com-
pleixin les condicions fixades per l’article 1 i que jurin

o prometin davant la Junta Electoral donar autenticitat
de les signatures que s’adjunten a la proposició de llei.

5. Els fedataris o fedatàries especials incorren, en cas
de falsedat, en les responsabilitats determinades per les
lleis.

ARTICLE 11. ACREDITACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL PADRÓ

MUNICIPAL

1. La Comissió Promotora presentarà al Registre de
l’ajuntament on estiguin empadronades les persones
signants, els plecs de signatures per tal que la Secreta-
ria municipal acrediti la seva inclusió al Padró. Igual-
ment podrà presentar-se per a la seva acreditació davant
l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquesta acredita-
ció també la podrà fer l’òrgan responsable del Cens
Electoral a la corresponent circumscripció si es tracta
de signatures de persones més grans de divuit anys. En
qualsevol cas, es deixarà constància de la data d’entra-
da de la sol·licitud d’acreditació i la del retorn a la Co-
missió Promotora amb les corresponents certificacions.

2. El temps que els plecs de signatures romandran en
poder dels òrgans administratius competents per a
l’acreditació no computarà als efectes del termini indi-
cat a l’article 8.

ARTICLE 12. LLIURAMENT DE LES SIGNATURES

1. Els plecs amb les signatures autenticades, juntament
amb les acreditacions de la inclusió de les persones sig-
nants en el padró municipal, s’han de lliurar a la Junta
Electoral dins els set dies hàbils posteriors al venciment
del termini fixat per l’article 8.

2. La Junta Electoral, un cop li han estat lliurats els
plecs i les certificacions esmentats, els comprova i fa el
recompte de signatures en un acte públic, al qual han
d’ésser citades les persones representants de la Comis-
sió Promotora. La Junta Electoral declara nul·les les
signatures que no compleixin els requisits fixats pels
articles anteriors, les quals no poden ésser computades.

3. Si el nombre de signatures vàlides és igual o superior
a cinquanta mil, la Junta Electoral, dins el termini de
quinze dies hàbils, ho ha de comunicar a la Mesa del
Parlament i li ha de trametre els plecs de signatures i les
certificacions, indicant el nombre total de les conside-
rades vàlides.

ARTICLE 13. CONTROL DEL PROCÉS

Correspon a la Junta Electoral garantir la regularitat del
procediment de recollida de signatures.

CAPÍTOL IV. TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

ARTICLE 14. TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA

La tramitació parlamentària es farà d’acord amb allò
indicat pel Reglament del Parlament de Catalunya, tot
permetent la defensa del text per part de les persones
representants de la Comissió Promotora en les diferents
fases del procediment parlamentari.

En qualsevol moment, abans del debat en el Ple, la Co-
missió Promotora podrà retirar la seva proposta si con-
sidera que no es respecta el seu contingut essencial.
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ARTICLE 15. MANTENIMENT DE LA INICIATIVA EN CAS DE

DISSOLUCIÓ DEL PARLAMENT

1. La iniciativa legislativa popular que es trobi en tra-
mitació en dissoldre’s el Parlament no decau i es tras-
llada a la nova legislatura. En cap cas no és exigible que
siguin acreditats novament els requisits fixats per
aquesta Llei.

2. La Mesa del Parlament de la nova legislatura, escol-
tada la Junta de Portaveus, acorda el tràmit a partir del
qual s’ha d’iniciar el procediment legislatiu. En cap cas
no és exigible una nova acreditació de signatures.

CAPÍTOL V. INDEMNITZACIÓ PER DESPESES

ARTICLE 16. INDEMNITZACIÓ PER DESPESES.

1. La Generalitat de Catalunya, amb càrrec als pressu-
postos del Parlament, ha d’indemnitzar la Comissió
Promotora per les despeses fetes i degudament acredi-
tades, sempre que la seva proposta sigui admesa a trà-
mit per la Mesa del Parlament, fins a 0,64 euros per
signatura amb un límit màxim de 40.000 euros. Tindran
la consideració de despesa acreditada fins a un 10% de
les realitzades sense necessitat de justificació.

Aquesta xifra pot ésser revisada periòdicament pel Par-
lament.

ARTICLE 17. ATORGAMENT DE BESTRETA

El Parlament podrà acordar l’atorgament d’una bestreta
no superior a 3.000 euros per cobrir les primeres des-
peses de la recollida de signatures a petició de la Co-
missió Promotora qui haurà de justificar la seva desti-
nació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per facilitar la signatura electrònica en la presentació de
la iniciativa legislativa popular, el govern dictarà les
instruccions pertinents per garantir l’eficàcia i la segu-
retat d’aquest mitjà telemàtic.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Fins que s’aprovi la Llei electoral de Catalunya, les
funcions que aquesta Llei assigna a la Junta electoral,
les realitzarà una Comissió de Control amb la següent
composició:

a) Tres catedràtics de Dret Constitucional i Ciència
Política de reconegut prestigi, que han d’elegir d’entre
ells el president de la Comissió de Control.

b) Un representant de cada grup parlamentari.

c) Un membre de la Mesa del Parlament.

d) Actua de secretari de la Comissió de Control un lle-
trat del Parlament, que participa en les deliberacions
amb veu i sense vot.

SEGONA

Contra els acords de la Comissió de Control es poden
interposar els recursos determinats per les lleis electo-
rals vigents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la llei 2/1995 de 23 de març de la ini-
ciativa legislativa popular.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

El Govern de la Generalitat presentarà en un termini de
sis mesos, un projecte de llei per regular el dret d’ini-
ciativa ciutadana per proposar l’aprovació de disposi-
cions de caràcter general a les entitats locals.

SEGONA

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les dis-
posicions necessàries per al desenvolupament i el com-
pliment d’aquesta Llei.

TERCERA

Aquesta Llei entra en vigor al dia següent de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

– Projecte de llei de la iniciativa legislativa popular.
Text aprovat pel Govern de la Generalitat en la seva
sessió del dia 8 de març de 2005.

– Memòria explicativa.

• Certificat del Secretari General de Relacions Institu-
cionals i Participació.

• Esborrany de l’Avantprojecte de llei de la iniciativa
legislativa popular.

• Justificació de la disposició.

• Marc normatiu

• Consultes, informes i al·legacions.

– Informe sobre l’impacte de gènere de l’Institut Català
de la Dona.

– Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament.

– Informe sobre la «Iniciativa legislativa popular. Le-
gislació vigent i propostes de reforma», de la professo-
ra de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, Dra. Maria Jesús Larios Paterna.

– Documentació relativa a la Jornada de treball sobre la
iniciativa legislativa popular, de 12.7.2005.

– Certificat del Secretari del Consell Tècnic de la Gene-
ralitat de Catalunya de l’informe favorable de l’Avant-
projecte, corresponent a la sessió del Consell Tècnic del
dia 9 de febrer de 2005.
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– Text de l’Avantprojecte de llei de la iniciativa legis-
lativa popular que incorpora les observacions i modifi-
cacions indicades pel Consell Tècnic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la de-
signació de les autoritats i els càrrecs
de designació parlamentària
Tram. 202-00026/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 19201).

Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’11.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2005.

Proposició de llei relativa als alts càr-
recs nomenats pel Parlament i als cri-
teris i els procediments per a avaluar-
ne la idoneïtat
Tram. 202-00033/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 19201).

Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’11.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2005.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de l’impost d’activitats econòmi-
ques (IAE)
Tram. 250-00369/07

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 19223).

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de construcció de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00464/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 10.03.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18615)

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
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar el procés per a la construcció de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Tarragona (Tarragonès) un cop
l’Ajuntament hagi posat a la seva disposició els ter-
renys corresponents.»
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Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació del teatre L’Amistat, de Premià
de Mar (Maresme)
Tram. 250-00471/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 10.03.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 19077)

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
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a què es destinin els recursos necessaris per a la reha-
bilitació del Teatre l’Amistat a partir del moment en
què l’Ajuntament de Premià de Mar i els gestors del
teatre arribin a un acord sobre la titularitat de l’equi-
pament.»

Proposició no de llei sobre la preser-
vació de la masia Can Menut, de
Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00472/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 10.03.2005

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. DEL PARTIT POPULAR

DE CATALUNYA (REG. 18665)

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició d’un nou apartat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les inspeccions necessàries a la
Masia Can Menut de Viladecans i en el cas de conside-
rar que no s’està complint amb els deures de preserva-
ció i manteniment dels béns catalogats, iniciar els trà-
mits per sancionar els propietaris d’acord amb allò
que preveu la llei 9/1993, de 30 de setembre, del patri-
moni cultural català.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció, pel sistema de prefabricat, de
places penitenciàries de règim ordinari
i obert dins l’any 2005
Tram. 250-00473/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 18691)

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
Alternativa

«1. Continuar el desenvolupament del Pla Director
d’Equipaments Penitenciaris 2004-2010 aprovat pel
Govern, seguir amb l’execució de les obres ja iniciades
al CP de Brians II i al CP de joves de Quatre Camins,
finalitzar el procés de definició del projecte executiu del
CP de Lledoners i definir les localitzacions, amb dià-
leg amb els representants locals, de la resta d’equipa-
ments contemplats.

2. Desenvolupar el pla de mesures urgents anunciat pel
Conseller de Justícia, mentre no entrin en funciona-
ment els nous equipaments.»
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Proposició no de llei sobre la potenci-
ació del medi obert penitenciari
Tram. 250-00474/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 10.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 19078)

APARTAT 1

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
Alternativa

«1. Aprofundir en l’aposta decidida de la Conselleria
d’incrementar les mesures penals alternatives, que han
comportat una millora en l’aplicació i els resultats de
les MPA i un augment notable dels recursos humans i
materials. En aquest sentit, ampliar l’experiència rea-
litzada als jutjats d’Arenys de Mar a d’altres partits
judicials de Catalunya. En col·laboració amb la judica-
tura i la fiscalia, potenciar els programes de medi obert
amb la finalitat d’aconseguir que augmenti el nombre
d’interns que pugui acollir-s’hi.»

Proposició no de llei sobre l’increment
de les places de funcionari dels ser-
veis penitenciaris
Tram. 250-00475/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18686)

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
Alternativa

«Continuar amb el procés d’incorporació del nou per-
sonal previst en el Pressupost 2005 tot atenent a les
necessitats que derivin de l’execució del pla de mesu-
res urgents, en el marc de la nova orientació en matè-
ria de recursos humans definida pel Departament de
Justícia, tot mantenint el diàleg obert amb les represen-
tacions sindicals.»

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat mercantil en el partit judicial
de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00477/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18687)

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
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avaluar el volum d’assumptes dels jutjats
mercantils i la conveniència de proposar l’ampliació
del seu nombre, d’acord amb les necessitats detectades,
en el marc d’una reforma de la Llei de Demarcació i
Planta Judicial.»
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Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós en el partit judicial
de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00478/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18688)

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
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a avaluar el volum d’assumptes dels jutjats
contenciosos administratius i la conveniència de pro-
posar l’ampliació del seu nombre, d’acord amb les
necessitats detectades, en el marc d’una reforma de la
Llei de Demarcació i Planta Judicial.»

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del torrent de Maset, a Sant Pere
de Riudebitlles (Alt Penedès)
Tram. 250-00480/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18613)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P.
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) col·labori amb
l’ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès)
per accelerar l’execució de les obres de arranjament
del Torrent del Maset, que han de ser cofinançades
entre ambdós ens.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i ins-
trucció al partit judicial de Sant Cugat
del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00487/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 18689)

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
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar en el marc del Llibre Verd de la
Justícia i amb caràcter general, la conveniència
d’introduir canvis en les actuals demarcacions judici-
als, per aconseguir una Administració de justícia més
eficient i propera al ciutadà, i en concret, la viabilitat
de crear un partit judicial a Sant Cugat del Vallès. En
el plantejament d’aquests canvis s’haurà de tenir pre-
sent la possible modificació de l’organització territori-
al de Catalunya que està examinant el Govern de la
Generalitat, i que haurà de ser aprovada pel Parla-
ment.»
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i ins-
trucció al partit judicial de Móra d’Ebre
(Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00488/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18690)

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
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar en el marc del Llibre Verd de la
Justícia i amb caràcter general, la conveniència
d’introduir canvis en les actuals demarcacions judici-
als, per aconseguir una Administració de justícia més
eficient i propera al ciutadà, i en concret, la viabilitat
de crear un partit judicial a Móra d’Ebre. En el plan-
tejament d’aquests canvis s’haurà de tenir present la
possible modificació de l’organització territorial de
Catalunya que està examinant el Govern de la Genera-
litat, i que haurà de ser aprovada pel Parlament.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals al nucli d’Alins (Pallars
Sobirà)
Tram. 250-00490/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 08.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 18614)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P.
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a redac-
tar el projecte d’execució de les obres de construcció
de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Alins (Pa-
llars Sobirà) en el transcurs del 2006, i a publicar la
seva licitació abans que finalitzi el primer trimestre de
l’any 2007.»

Proposició no de llei sobre el sector
industrial a la comarca de l’Anoia
Tram. 250-00499/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi d’interpretació de les res-
tes del castell de Subirats (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-00501/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la distribu-
ció territorial dels centres penitencia-
ris
Tram. 250-00502/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el consor-
ci Ripollès Desenvolupament
Tram. 250-00503/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el Pla estra-
tègic del sector terciari del Ripollès
Tram. 250-00504/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la carrete-
ra de Palaudàries (Vallès Oriental)
Tram. 250-00505/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’una compensació per als usu-
aris que, tenint dret a una bonificació
en el cànon de l’aigua, no la van recla-
mar
Tram. 250-00506/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un debat en el Senat sobre l’Es-
tat de les autonomies
Tram. 250-00507/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la repro-
ducció del frontal de l’altar de l’esglé-
sia de Sant Roc de Farrera (Pallars
Sobirà) i l’emplaçament de la rèplica al
temple originari
Tram. 250-00508/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’impuls a
la televisió digital terrestre
Tram. 250-00509/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 19324).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a procedir a la regularitza-
ció del sector de les empreses d’assis-
tència en carretera
Tram. 250-00510/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la supres-
sió de les taxes d’inscripció de funda-
cions i associacions i altres tràmits en
el Registre d’Entitats de la Generalitat
Tram. 250-00511/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de l’accés a la variant sud de
Reus (Baix Camp), des de la carretera
T-310
Tram. 250-00512/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre l’eliminació
de les barreres arquitectòniques que
impedeixen l’accés de les persones
amb mobilitat reduïda a l’oficina cen-
tral de Correus i Telègrafs de Reus
(Baix Camp)
Tram. 250-00513/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 19324).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a presentar un Pla d’aju-
des assistencials en els pressupostos
de la Generalitat per a l’any 2006
Tram. 250-00514/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 19324).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’increment
del control a les carreteres i les zones
frontereres amb França per a impedir
l’entrada il·legal de persones
Tram. 250-00516/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la recons-
trucció del mosaic de trencadís de l’ar-
tista Emília Xargay al barri de Santa
Eugènia de Girona
Tram. 250-00517/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el retorn a
la Generalitat de Catalunya de fons bi-
bliogràfics seus localitzats a la biblio-
teca de l’INEF de Madrid
Tram. 250-00518/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 19324).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta al muni-
cipi de Tona (Osona)
Tram. 250-00519/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 19324).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i ins-
trucció al partit judicial de Montblanc
(Conca de Barberà)
Tram. 250-00520/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la depuradora d’aigües resi-
duals (EDAR) dels municipis de la Vall
del Llierca
Tram. 250-00521/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de calçades desdoblades a la
variant de Besalú (Garrotxa) de la car-
retera C-66
Tram. 250-00522/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la carretera entre Torroella de
Montgrí (Baix Empordà) i la N-II
Tram. 250-00523/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment de la connexió aèria Girona -
Madrid
Tram. 250-00524/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un vial d’accés a l’Eix Trans-
versal des del polígon de la Quintana,
a Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Tram. 250-00525/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Fascicle segon
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Proposició no de llei sobre la difusió i
la promoció de l’esport de bitlles cata-
lanes
Tram. 250-00526/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 19324).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la política
de la companyia Iberia envers la llen-
gua catalana
Tram. 250-00527/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19339).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 16.03.2005 al 19.03.2005).

Finiment del termini: 21.03.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) al municipi
d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
Tram. 250-00540/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la deixa-
lleria mòbil de la Mancomunitat Inter-
municipal del Penedès i Garraf
Tram. 250-00541/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció mèdica del dis-
pensari de Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00542/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre el dret dels
ciutadans a escollir els professionals
que fan els reportatges gràfics en les
cerimònies religioses
Tram. 250-00543/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la promo-
ció dels museus de la ciutat de Figue-
res (Alt Empordà)
Tram. 250-00544/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs
Tram. 250-00545/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei discrecional d’autobusos
entre Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès) i Igualada (Anoia)
Tram. 250-00546/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre el garanti-
ment del servei permanent de trans-
port sanitari d’emergència a la pobla-
ció de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00547/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la moder-
nització i l’adaptació per a les perso-
nes de mobilitat reduïda del pas elevat
damunt la carretera C-31, en la zona de
la Pava del barri de Gavà Mar, a Gavà
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00548/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant a Gandesa (Ter-
ra Alta) per a comunicar la carretera
C-43 i el polígon industrial la Plana de
Gandesa amb la N-420
Tram. 250-00549/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant nord de Call-
detenes (Osona)
Tram. 250-00550/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del col·lector en alta d’aigües
residuals dels polígons Mas d’en Bosc
i Pintors sud, de Ripoll
Tram. 250-00551/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de construcció del nou
pont d’entrada a Setcases (Ripollès)
Tram. 250-00552/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de millora de la carretera de
Campdevànol (Ripollès) a Guardiola
de Berguedà
Tram. 250-00553/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a impulsar mesures per a
afavorir la igualtat entre homes i dones
en l’àmbit del treball
Tram. 250-00554/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la cessió
per a equipaments d’una part de les
instal·lacions de la comissaria del barri
de la Verneda, de Barcelona
Tram. 250-00555/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la restitució
del nom original a l’escultura de Josep
Llimona que la Generalitat va donar a
la ciutat de Guadalajara el novembre
del 2004
Tram. 250-00556/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 15.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soter-
rament de les línies elèctriques
Tram. 250-00557/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 18936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Santi Rodríguez i Serra i Josep Llobet Navarro, dipu-
tats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La vigent Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector
elèctric, estableix que «la planificació de les instal·la-
cions de transport i distribució d’energia elèctrica
quan aquestes s’ubiquin o discorrin en sòl no urbanit-
zable, s’haurà de tenir en compte en el corresponent
instrument d’ordenació territorial. Així mateix, i en les
categories de sòl qualificat com urbà o urbanitzable, la
planificació haurà de ser contemplada en el correspo-
nent instrument d’ordenació urbanística, precisant les
possibles instal·lacions, qualificant adequadament els
terrenys i establint, a ambdós casos, les reserves de sòl
necessàries per la ubicació de les noves instal·lacions
i la protecció de les existents».

A nivell autonòmic, Catalunya no compte amb dispo-
sicions legals ni reglamentàries que obliguin a soterrar
les línies elèctriques, si bé el Decret 329/2001 preveu
que les companyies subministradores d’energia elèctri-
ca han de contemplar el soterrament de les línies com
una actuació de millora de l’impacte de les infrastruc-
tures sobre el medi ambient. En el panorama normatiu
de l’Estat de les Autonomies només la Comunitat Au-
tònoma de Madrid ofereix una regulació específica re-
lativa al soterrament del cable elèctric.

Malgrat tot, en els darrers anys les reivindicacions per
part de diferents municipis catalans per què, de forma
gradual i definitiva, es soterressin les línies elèctriques,
han estat constants, però la manca d’un règim jurídic
que reguli les obligacions i els drets referents al soter-
rament de línies ha endarrerit o obstaculitzat la seva
realització.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar, en el termini màxim de sis mesos, una norma-
tiva que reguli el règim de drets i deures pel que fa al
soterrament de les línies elèctriques, amb l’objectiu
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d’aconseguir un total equilibri urbanístic i mediambien-
tal.

Palau del Parlament, 4 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Santi Rodríguez i Serra,
Josep Llobet Navarro

Proposició no de llei sobre la revisió
de les conduccions d’aigua de l’Hospi-
tal Santa Caterina, al Parc Hospitalari
Martí i Julià, de Salt (Gironès)
Tram. 250-00558/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 18954 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Elena Ribera i Garijo del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA REVISIÓ DE LES CON-
DUCCIONS D’AIGUA DE L’HOSPITAL DE SANTA CATERINA,
DEL PARC HOSPITALARI MARTÍ I JULIÀ DE SALT (GIRO-
NÈS).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de la inauguració del Parc Hospitalari Martí i Ju-
lià de Salt, no fa gaire més de sis mesos, per tres cops
s’han produït problemes amb fuites d’aigua, que han
motivat endarreriments en el bon funcionament de
l’hospital.

La darrera d’aquestes fuites s’ha produït a finals del
mes de febrer i ha provocat l’endarreriment de nou in-
tervencions quirúrgiques que estaven programades per
aquests dies.

El fet que el sistema de conducció d’aigües hagi provo-
cat varies suspensions d’intervencions, així com el fet
que aquestes fuites deixessin sense corrent elèctrica a
una part de l’hospital i en concret la sala de quiròfans
on es va detectar el degoteig, fa que sigui especialment
recomanable una revisió global del sistema de conduc-
ció de l’aigua, ja sigui dels condensadors, com dels al-
tres conduccions, que evitin en el futur inconvenients
com els ja esmentats.

El fet que sigui un centre hospitalari fa especialment
recomanable extremar les mesures de seguretat i que no
es tornaran a reproduir incidents semblants que posen
en perill la salut de les persones que van al centre per
ser ateses, intervingudes o tractades.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar les conduccions d’aigua de l’Hospital

de Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí Julià de
Salt (Gironès).

Palau del Parlament, 1 de març de 2005

Felip Puig i Godes Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un parc de bombers al municipi
de Centelles (Osona)
Tram. 250-00559/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Homs i Molist
I Jordi Turull i Negre, Diputats del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 134 i 135 del Reglament de Parlament,
presenten per a la seva tramitació, la següent Proposi-
ció no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya està dotada d’una xarxa de Parcs de Bom-
bers que es distribueixen pel territori amb l’objecte de
combatre els efectes del foc a les diferents regions del
país. Tot i així, a causa de l’antiga configuració de la
distribució territorial dels bombers, algunes zones res-
ten desprotegides, com és la compresa entre Vic i Gra-
nollers. És per això imprescindible una revisió de la
implantació territorial de les unitats d’intervenció de
la Regió d’Emergències Centre.

Entre Vic i Granollers actualment només trobem un
parc de bombers voluntaris a Figaró/Montmany, la qual
cosa provoca un dèficit important a la zona sud de les
poblacions centrals de la Regió Centre de Catalunya.

La franja de contacte entre les comarques d’Osona i el
Vallès Oriental, en el congost del riu Congost, ha estat
objecte d’una implantació de població, que s’ha assen-
tat al territori formant importants nuclis habitables, que
mereixen una protecció civil i una atenció especialitza-
da, per respondre de manera ràpida a qualsevol tipus
d’emergència que pugui provocar-se.

Entre d’altres, el relleu i els assentaments poblacionals,
lligat a les condicions climàtiques i l’augment progres-
siu d’utilització de la xarxa de comunicacions, especi-
alment de la carretera C-17, sotmeten a aquesta zona a
un risc forestal important. Només cal fer memòria i
recordar els incendis forestals a la dècada dels 90 que
van afectar repetidament a la zona de Sant Quirze
Safaja i, al 1994, a la zona dels Cingles de Bertí i el sud
del Moianès.

D’acord amb això, la implantació d’un parc de bom-
bers que cobreixi la zona sud de la comarca d’Osona i
la franja colindant amb el Vallès Oriental, per la zona
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nord, protegint tota l’àrea d’influència, destacant els
municipis propers, la Porta del Montseny, Sant Miquel
del Fai, els Cingles de Bertí o la Sauva Negra de Cen-
telles, és totalment imprescindible per tal que aquesta
part de territori disposi de mitjans personals i materials,
amb organització pròpia, que mantinguin l’alerta en
aquest àmbit territorial d’intervenció.

El lloc més adient per a la implantació d’un nou parc de
bombers, atenent a la seva localització territorial i ca-
racterístiques del terme municipal, és Centelles. Muni-
cipi situat en una zona geomètricament equilibrada
entre els parcs de bombers de Vic i Granollers i la po-
blació del qual és una de les més importants de la part
central d’aquest espai.

El municipi de Centelles està situat justament a la zona
d’interconnexió de les comunicacions, fet que facilita
de manera evident l’adreçament immediat cap a diver-
ses direccions; el nord de la comarca d’Osona, direcció
Vic, el sud, direcció Granollers, nord-oest, direcció
Collsuspina i el sud-oest, direcció Sant Quirze Safaja.

A la dècada dels 80 ja va ser considerada la necessitat
d’instal·lar un parc de bombers al sud de la comarca
d’Osona i, el municipi de Centelles va destacar-se
com el més adient per a la seva implantació. La Gene-
ralitat de Catalunya va iniciar els contactes amb l’Ajun-
tament de Centelles i aquest va arribar a reservar uns
terrenys destinats al parc. Tot i els esforços d’ambdues
parts, el projecte va ser aplaçat, però la necessitat i la
importància de portar-lo a terme va continuar present.

La instal·lació d’un parc de bombers al municipi de
Centelles aconseguiria donar protecció als municipis
propers i, per tal d’agilitar i millorar els serveis d’emer-
gència, es reforçaria la tasca dels parcs de Vic i Grano-
llers, aconseguint un servei directe i eficaç per un grup
de població important.

Els municipis de Balenyà, Centelles, Tona, Seva, el
Brull, Sant Martí de Centelles, el Figaró/Montmany,
Tagamanent o Aiguafreda, de la Regió d’Emergències
Centre, aconseguirien reduir el potencial de risc al que
estan exposats, gràcies als serveis que un parc de bom-
bers al municipi de Centelles els hi facilitaria.

Per tot això exposat, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a iniciar les negociacions amb l’Ajuntament de Cente-
lles per tal de trobar, de manera consensuada, l’empla-
çament més adequat per un futur Parc de bombers al
municipi de Centelles i aconseguir portar a terme el pro-
jecte, amb la finalitat bàsica de donar cobertura a la zona
sud de la comarca d’Osona i la zona nord de la comarca
del Vallès Oriental, protegint els municipis llunyans als
parcs de bombers de Vic i Granollers.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Francesc
Homs i Molist, diputat del G. P. de CiU; Jordi Turull i
Negre, diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a qüestionar la constituci-
onalitat de la Llei de l’Estat 1/2004, de
21 de desembre, d’horaris comercials
Tram. 250-00560/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 19353).

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, s’a-
corda de concedir una pròrroga que finirà el dia
17.03.2005, a les 14:00 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2005.

Esmenes presentades
Reg. 19544 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 17.03.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 19544)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 134.3 del Reglament del Parlament, presenta la
següent esmena a la Proposta de resolució per l a qual
s’acorda de presentar a la Proposta de resolució per
la qual s’insta el Govern a qüestionar la Llei de l’Es-
tat 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials
(tram. 250-00560/07).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT

«El Parlament de Catalunya manifesta que l’acord re-
collit en els punts anteriors no ha d’implicar, en cap
cas, la renúncia del Parlament de Catalunya a exercir
sense reserves la seva capacitat d’interposar en temps
i forma el corresponent recurs d’inconstitucional,
d’acord amb l’article 34.4 del Reglament del Parla-
ment.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU
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Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un ascensor al Casal de Gent
Gran II, de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00561/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19033 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i Rafael Luna
i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten
la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Casal II de la Gent Gran situat a la ciutat de Reus
(Baix Camp) té, en l’actualitat, més de vuit-cents socis
i uns tres mil usuaris. Aquest edifici de tres plantes no
té ascensor, el que impossibilita l’accés a les persones
grans amb dificultats de mobilitat que es veuen impe-
dides per accedir a les plantes superiors de l’immoble
on s’ofereixen diferents serveis tant als socis com als
propis usuaris de l’esmentada entitat. Concretament, a
la primera planta es troba la Sala de Jocs, billars i esbar-
jo en general, així com la biblioteca. Al segon pis estan
els serveis de perruqueria, el callista, la sala de manua-
litats, les sales on es fan classes de ioga, català, balls de
saló i sardanes.

Malgrat les diverses negociacions dutes a terme per part
dels representants del Casal II de la Gent Gran de la
localitat de Reus amb la Conselleria de Benestar Soci-
al i Família, encara resta per iniciar les obres de cons-
trucció de l’ascensor.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme les actuacions necessàries per tal d’instal·lar
un ascensor a l’edifici del casal II de la Gent Gran de
Reus amb l’objectiu de facilitar i garantir l’accés a to-
tes les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

Daniel Sirera i Bellés Rafael Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre la determi-
nació de l’espai disponible per a equi-
paments socials de les instal·lacions
de la comissaria del Cos Nacional de
Policia al barri de la Verneda, de Bar-
celona
Tram. 250-00562/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra presenta la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Quan es va construir la Caserna de la Policia Nacional
de La Verneda, aquesta es trobava a la perifèria del bar-
ri. El creixement demogràfic que ha experimentat la
ciutat de Barcelona en general i d’aquest barri en par-
ticular ha fet que, a l’actualitat, les instal·lacions de la
Caserna formin part del paisatge urbà i es confongui
entre les noves construccions i edificacions.
Però aquesta transformació paisatgística ha anat acom-
panyada d’una modificació en l’ús de les instal·lacions
de la Policia. L’activitat a la Caserna ha minvat i una
part ha quedat en desús.
Coneixedors d’aquests fets i de les noves necessitats del
barri de La Verneda, els veïns i veïnes van iniciar el
darrer any una campanya per què una part de les ins-
tal·lacions de la Caserna es destinés a equipaments so-
cials alhora que es seguia reservant una part de les ins-
tal·lacions per a què el Cos de Policia Nacional i els
Mossos d’Esquadra poguessin dur a terme la seva tas-
ca. Els veïns creuen que d’aquesta manera, tant les ne-
cessitats socials com les de seguretat ciutadana del barri
de La Verneda estarien satisfetes.
Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
determinar, juntament amb l’administració general de
l’Estat, Ajuntament de Barcelona i les associacions
de comerciants i de veïns i veïnes de Sant Martí de Pro-
vençals, les necessitats i prioritats en matèria de segu-
retat en aquest districte de Barcelona amb l’objectiu de
definir les necessitats d’ús dels equipaments policials
d’aquest districte per tal que, d’acord amb aquesta de-
terminació, puguin incrementar-se els equipaments
socials que el barri necessita d’acord amb les peticions
fetes pels representants dels veïns i veïnes.

Palau del Parlament, 8 de març de 2005

Daniel Sirera i Bellés
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Proposició no de llei sobre l’atenció
jurídica i psicològica als familiars de
les persones desaparegudes
Tram. 250-00563/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, Joan López i
Alegre I Jordi Montanya i Mías, diputats del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra presenten la següent Proposició no de
Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons fonts del Ministeri de l’Interior, a Espanya són
prop de 14.000 les persones desaparegudes i existeixen
4.500 cadàvers sense identificar. A Catalunya, la xifra
de desapareguts és de 5.000 persones i de 500 cadàvers
sense identificar, aproximadament. Aquestes dades
augmenten cada any a tot l’Estat.

El mes de febrer de l’any 2002, representants d’INTER -
SOS (Agrupació de Familiars de Desapareguts) van
comparèixer davant la Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana del Parlament per exposar als repre-
sentants dels diferents Grups Parlamentaris quina era la
seva tasca i quines eren les seves inquietuds. La matei-
xa Comissió, va aprovar el 19 de juny de 2003 la Reso-
lució 1975/VI del Parlament de Catalunya, sobre me-
sures per a facilitar la investigació relacionada amb les
persones desaparegudes, per la qual s’instava al Go-
vern de la Generalitat a continuar regulant el fitxer de
persones desaparegudes depenent del Departament d’In-
terior, a establir sistemes de coordinació i col·laboració
entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i els altres cossos
de Seguretat, a incloure un apartat de persones desapa-
regudes a la pàgina web de la Direcció General de Se-
guretat Ciutadana i a dotar als Mossos d’Esquadra dels
mitjans necessaris per atendre els familiars dels desapa-
reguts.

El passat 27 de maig de 2004, membres d’INTER -
SOS van ser rebuts en audiència pel President del Par-
lament de Catalunya. En aquesta ocasió, els familiars
dels desapareguts van presentar les seves peticions al
President del Parlament de Catalunya amb l’esperança
que, des del Parlament es treballés perquè l’Adminis-
tració Catalana els recolzés i ajudés en la seva tasca.

Un dels principals problemes que han de fer front els
familiars de desapareguts és la situació legal d’aquests,
el que implica legal i econòmicament la situació de des-
aparegut d’un familiar, i els tràmits als que han de fer
com a conseqüència d’aquesta situació i durant la recer-

ca del familiar. Per aquest motiu molts precisen d’una
assistència jurídica que té uns importants costos. Per
això cal que l’administració creï un servei assistència i
orientació jurídica gratuïta pels familiars de desapare-
guts.

Igualment, la desaparició d’un familiar crea una situa-
ció angoixant a les famílies que en molts casos reque-
reixen una atenció psicològica. Aquesta atenció ha de
ser prestada des del primer moment de la desaparició
del familiar ja que és fonamental per poder viure el
procés de recerca amb serenitat.

Donat l’important nombre de casos que es produeixen
a Catalunya de desaparició de persones, i que molts
estan encara sense resoldre i de la commoció social que
aquests produeixen, donant lloc a mobilitzacions ciuta-
danes per fer batudes de recerca, cal reforçar els mitjans
de la Policia de la Generalitat destinats a aquesta recer-
ca, ja que els ciutadans no han de suplir amb el seu
voluntarisme les carències de mitjans de l’administra-
ció.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Constituir, en el termini de tres mesos i en col·labo-
ració amb els Col·legis d’Advocats de Catalunya, un
servei específic d’assistència jurídica gratuïta pels fami-
liars de les persones desaparegudes amb l’objectiu de
prestar un servei integral d’assessorament en els tràmits
i gestions a realitzar relacionats amb la seva situació.

2. Constituir, en el termini de tres mesos i en col·labo-
ració amb el Col·legi de Psicòlegs i Psicòlogues, un
equip d’atenció psicològica específic adreçat als fami-
liars de desapareguts.

3. Incrementar els mitjans personals i materials del
grup del Cos de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, dedicat al treball d’investigació i recerca
de persones desaparegudes.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Daniel Sirera i Bellés, Joan
López i Alegre, Jordi Montanya i Mías

Proposició no de llei sobre el cobri-
ment del tram de la línia de Ferrocar-
rils de la Generalitat, entre el passeig
de la Bonanova i el carrer de Margenat,
a Barcelona
Tram. 250-00564/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Carles Puigdomènech i
Cantó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 164 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de març de 2005

59

i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent:

Proposició no de llei sobre el cobriment de les vies dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre el Pas-
seig de la Bonanova i els carrers Margenat, Anglí i
Pomaret.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la lí-
nia que uneix Barcelona amb el Vallès Occidental trans-
corre a cel obert en el tram ubicat a continuació de l’es-
tació de Sarrià, una vegada superat el Passeig de la
Bonanova i entre els carrers Margenat, Anglí i Pomaret.

Aquest és un tram essencialment urbà però que a con-
seqüència de l’existència de les vies a cel obert provo-
ca una fractura en la connectivitat del barri, molèsties
acústiques i l’existència d’un entorn amb dèficits urba-
nístics. Per aquest motiu, sembla necessari, com han
reivindicat els veïns del barri, procedir a la seva cober-
tura. Aquest cobriment, a més, permetria guanyar un
important espai urbà públic en la rasant dels carrers
actuals, que en aquesta zona de Barcelona té un cost
molt elevat d’obtenció per part de l’Administració per
altres mitjans.

Hi ha el precedent de cobriment d’altres vies de ferro-
carril i també per vehicles a la ciutat de Barcelona i
rodalies, motiu afegit per aplicar els mateixos criteris
i necessitats d’inversió per part de la Generalitat.

Per tot l’exposat, el grup parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

a) Redactar en el termini de tres mesos el projecte de
cobriment de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya entre el Passeig de la Bonanova i els car-
rers Margenat, Pomaret i Anglí, de Barcelona.

b) Iniciar les obres de cobriment, previs els tràmits cor-
responents, en el termini màxim d’un any a comptar
des de l’aprovació d’aquesta proposició no de llei.»

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

Felip Puig i Godes Carles Puigdomènech i Cantó
Portaveu del G. P. de Diputat del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a aclarir quins supòsits
donen lloc a la revocació de les sub-
vencions atorgades a les empreses
Tram. 250-00565/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Antoni Fernàndez Tei-
xidó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la resposta a la pregunta al Consell Executiu sobre
quin serà el personal que controlarà els moviments
dels actius fixos de les empreses que rebin subvenci-
ons i quin pressupost té previst destinar-hi (tram. 314-
02987/07), el Conseller de Treball i Indústria respon
que «Aquestes ajudes estan condicionades al manteni-
ment de l’activitat, en aquest sentit, s’entendrà que no
s’ha complert la finalitat de la subvenció si en el ter-
mini de set anys des de la data de l’autorització del pa-
gament, el beneficiari cessa voluntàriament, totalment
o parcialment en la activitat que fonamenta la conces-
sió de la subvenció, sigui per trasllat, per tancament,
per modificació de la naturalesa de l’activitat o per
qualsevol altra causa».

En qualsevol economia, un factor clau de competitivi-
tat és l’eliminació d’arbitrarietats en l’actuació de les
administracions, de manera que les empreses puguin
gaudir d’una total seguretat jurídica sobre l’impacte de
les seves actuacions. En aquest sentit, l’ambigüitat de
les expressions i conceptes citats en la resposta, molt
especialment del terme «voluntàriament», amb la pos-
terior enumeració d’un seguit de supòsits que conclo-
uen «o per qualsevol altra causa» podria vulnerar el
principi de seguretat jurídica.

Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a aclarir amb terminologia jurídicament preci-
sa quins supòsits donen lloc a la revocació de les sub-
vencions, i en quines condicions.»

Palau del Parlament, 1 de març de 2005

Felip Puig i Godes Antoni Fernàndez i Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’aire condicionat a l’equipament
per a gent gran del barri de Valldaura,
de Manresa (Bages)
Tram. 250-00566/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El barri de Valldaura de Manresa (el Bages) disposa
d’un equipament per a la gent gran promogut per la
iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes de Vall-
daura, a través d’un conveni entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. Aquest equipa-
ment funciona i està molt ben valorat per la població i
les institucions. Posteriorment a la seva posada en mar-
xa la utilització d’aquest equipament fa necessària la
instal·lació de l’aire condicionat. L’Ajuntament de Man-
resa ja s’ha compromès a finançar el cinquanta per cent
d’aquesta instal·lació.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
promoure i signar un conveni amb l’Associació de Ve-
ïns i Veïnes de Valldaura del municipi de Manresa (el
Bages), amb la finalitat de finançar el cinquanta per
cent de la instal·lació de l’aire condicionat de l’equipa-
ment per a la gent gran del barri de Valldaura. Aquest
equipament va ser promogut i està gestionat per l’es-
mentada Associació. Aquest conveni se signarà amb
càrrec al pressupost de l’any 2005.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2005

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i González
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la conver-
sió en Casa Museu Joan Miró de la fin-
ca coneguda com la Masia, a Mont-roig
del Camp (Baix Camp)
Tram. 250-00567/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El famós quadre «La Masia» del pintor Joan Miró, fita
bàsica de la seva obra pictòrica, reprodueix la casa i
entorn de la finca, propietat familiar, de Mont-roig del
Camp, en què un jove Miró, adolescent de 18 anys, es
restablí de la malaltia física i psíquica que l’afligia i on
refermà la seva vocació artística i les claus genuïnes de
la seva expressió artística.

Recentment s’ha fet públic que ha estat posada en ven-
da la finca de Mont-roig, que conserva tots els elements
visibles al quadre que la va fer famosa. La finca, cone-
guda com «la Masia», encara avui amb activitat agríco-
la, és un conjunt arquitectònic de gran interès: el cos
principal és del segle XIX, d’estil «indià», amb mobles
d’època, una petita església neogòtica adossada, la
masia catalana amb teulada de dues aigües i l’estudi del
pintor, construït a començaments dels anys 80 d’estil
popular balear, que conserva els estris de treball,
grafitis a les parets i objectes personals i naturals que li
servien de models.

La família Miró desitjava que la finca de Mont-roig del
Camp, lloc en què l’artista passà llargues temporades,
es convertís en la casa-museu del pintor. En Joan Miró
definí sempre la masia de Mont-roig com el seu refu-
gi i inspiració: «Tota la meva obra és concebuda a
Mont-roig... Mont-roig és el xoc preliminar, primitiu, al
qual sempre torno. Als altres llocs tot ho mesuro com-
parant-ho amb Mont-roig.»

El Govern, a través de la Consellera de Cultura, ha
mostrat interès que la finca Miró, bé cultural d’interès
local i actualment propietat d’una empresa immobilià-
ria que l’ha posada en venda, tingui consideració de
patrimoni cultural, però no ha declarat la intenció d’exer-
cir-ne el dret de tempteig per a la seva adquisició i pos-
terior conversió en casa - museu del pintor.

Atesa la importància per al patrimoni cultural nacional
de la finca Miró de Mont-roig del Camp, és oportú i
necessari que el Parlament es manifesti al respecte del
futur d’aquesta pel seu interès intrínsec, històric i cultu-
ral, com a mostra d’agraïment a la generositat de l’ar-
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tista amb Catalunya, en concret amb la seva capital,
Barcelona, i per a honorar la memòria d’en Joan Miró,
català universal, que sempre es definí amb orgull com
a català.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

a) Incoar amb caràcter urgent l’expedient de declaració
de bé cultural d’interès nacional de la finca Miró de
Mont-roig del Camp.

b) Exercir, en el seu cas, el dret de tempteig en la com-
pra d’aquella o, si escau, el de retracte, en benefici de
la Generalitat o de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp.

c) Convertit la finca Miró en la Casa-Museu Joan Miró.

d) Definir-ne un itinerari turístico-cultural juntament
amb el Centre Picasso d’Horta de Sant Joan.

Palau del Parlament, 7 de març de 2005

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a sol·licitar al Ministeri de
Foment el desplegament de la senya-
lització informativa dels serveis pro-
pers al traçat de l’autovia A-2
Tram. 250-00568/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Pont i Sans, i Josep
Rull i Andreu diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els
articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposició no de Llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any passat va finalitzar, després d’anys de retard, el
tram de l’autovia A2 entre la Panadella i Jorba. Era la
darrera fase per a unir amb aquest eix viari Lleida amb
Barcelona, substituint el format de carretera convenci-
onal, que per densitat de trànsit i traçat havia quedat
totalment obsoleta.

En les diverses fases del projecte, es van haver de solu-
cionar problemes, no només tècnics sinó també socials
i econòmics: Traçats i encreuament de camins, sèqui-
es i canals de rec, partició de finques i nous accessos a
les mateixes, connexions amb d’altres vies de comuni-
cació i amb els nuclis urbans i amb les àrees de serveis
existents.

Des de el primer moment, ajuntaments, sindicats, cam-
bres de comerç i altres entitats afectades, varen iniciar
una via d’intens diàleg a fi de consensuar els diferents
interessos. Val a dir que excepte el litigi respecte al tra-
çat del darrer tram (el de la Panadella) en la resta, la
col·laboració i el tarannà entre les parts fou positiu i
fructífer.

Un dels problemes plantejats en les negociacions fou el
de la preocupació respecte a la gran quantitat de serveis
de tot tipus, tallers, gasolineres, restaurants, hotels, etc.,
instal·lats en l’antiga N-II i que veien perillar el seu
negoci, necessari a més per la pràctica inexistència
d’aquesta mena de serveis dins el traçat de l’autovia.

Aquest problema es va resoldre i així és va ratificar en
totes les reunions mantingudes. La solució ja es venia
aplicant en tota la xarxa d’autovies de l’Estat. Es va
garantir que tots aquests establiments serien inclosos en
el projecte de senyalització viària, i fins i tot que no és
construirien noves àrees de servei dins de l’autovia.

Darrerament, però, determinats representants d’aquests
sectors, s’han dirigit a diferents alcaldes i diputats ex-
pressant la preocupació segons la qual per part del
Ministeri de Foment, s’havien cursat instruccions per a
la realització d’un estudi respecte a la possibilitat de
supressió de totes o algunes de les senyalitzacions.

La retirada de les senyalitzacions comportaria un greu
perjudici no només als establiments afectats sinó tam-
bé als usuaris que quedarien mancats d’informació.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar
al Ministeri de Foment del Govern de l’Estat el desple-
gament de les senyalitzacions informatives dels serveis
propers al traçat de l’autovia Lleida - Barcelona (A2).

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep
Pont i Sans, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i An-
dreu, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’Oficina de Benestar i Família
Santfeliu, a l’Hospitalet del Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-00569/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
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cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Oficina de Benestar i Família situada al barri de
Sanfeliu de l’Hospitalet de Llobregat ha vingut fent un
important servei per a les persones, les famílies i les
associacions d’aquesta zona d’aquesta ciutat, com tam-
bé a una part de la ciutat de Cornellà propera a aquest
barri. Aquesta Oficina es va crear amb el suport i l’im-
puls de l’Associació de Veïns i Veïnes de Sanfeliu.
Aquesta Oficina ha facilitat i ha apropat l’accés a l’ad-
ministració i als seus serveis de la ciutadania que resi-
deix en aquesta barris de l’Hospitalet i Cornellà i gau-
deix d’una valoració molt alta. Atès que el Departament
de Benestar i Família ha anunciat el tancament d’aques-
ta Oficina de Benestar i Família, el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
mantenir oberta l’Oficina de Benestar i Família del
barri de Sanfeliu de l’Hospitalet de Llobregat, per se-
guir atenent els ciutadans i ciutadanes, les famílies i les
associacions d’aquesta zona, com també les zones pro-
peres de la ciutat de Cornellà de Llobregat.

Palau del Parlament, 8 de març de 2005

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un accés a la carretera C-17,
des de la rotonda d’entrada a Bigues i
Riells (Vallès Oriental)
Tram. 250-00570/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19204 i 19337/ Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Mª Àngels
Olano i García diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra
presenten la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els municipis de Bigues i Riells, l’Ametlla del Vallès i
Santa Eulàlia de Ronçana estan conformats per uns ter-
mes municipals amplis, amb un nucli urbà petit, i un
gran nombre de barris, fet que determina en bona mida
les dificultats de la mobilitat.

La carretera C-17, al seu pas per la zona, té caràcter
vertebrador, al voltant de la qual es va produir i conso-
lidar un gran creixement urbanístic de zones residen-
cials.

La necessitat actual de creuar més d’un nucli urbà per
poder accedir a la mateixa provoca cada dia un greu
problema de trànsit i mobilitat tant pels usuaris com
pels ciutadans dels municipis afectats que tenen que
suportar la congestió pròpia i dels pobles veïns.

Aquesta via passa per nuclis on la segona residència era
preponderant però que, en els darrers temps, ha sofert
un gran desenvolupament urbanístic i un espectacular
augment de la població.

El volum de desplaçaments diaris que afecten als tres
municipis i la taxa de motorització (vehicles/habitants)
és de 17.000 vehicles diaris, superior a la mitjana de
Catalunya i de l’àmbit metropolità de Barcelona.

També la creació de polígons industrials en aquests
municipis a comportat un increment del volum de ve-
hicles industrials i de transport que suposen, donades
les característiques pròpies de les vies, unes condicions
d’extrem perill diari que requereixen mesures de cor-
recció immediata.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar els tràmits per tal de construir un accés a l’actual
C-17 (antiga N152) des de la rotonda d’accés al muni-
cipi de Bigues i Riells, al seu pas pels municipis de
Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana i L’Ametlla
del Vallès.

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Mª Àngels Olano i García

Proposició no de llei sobre el procés
de reestructuració de les empreses del
grup LG-Philips a Catalunya
Tram. 250-00571/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Reg. 19219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els diputats i diputades sotasignants, fent ús del que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per la seva tramitació al Ple del Par-
lament, la següent Proposició no de Llei:

En els darrers 20 anys, el grup Phillips ha portat un ter-
me un procés que ha implicat una paulatina disminució
de la seva presència industrial a Catalunya i a l’estat
Espanyol amb la consegüent destrucció, fins ara, de
més de 13.000 llocs de treball, el tancament de les fà-
briques de Metal Mazada, Petits Electrodomèstics a
l’Hospitalet, Magatzem Regulador, Novalux, Hispafer,
Enllumenat (Lamparas Z) i la reducció d’uns 1.200
llocs de treball a la factoria de Miniwatt (LG. Philips).
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Així mateix, per mitjà de la subcontractació o de la
venda, s’ha desprès de Gispert (Picsa), Tecnimage,
Segad, Magatzem de Distribució de LG i de la major
part de les Comercials i Serveis Tècnics.

Resten actualment, com a únic centre de producció de
LG-PHILIPS, les fàbriques de Barayo S.A. (Miniwatt)
amb 320 treballadors/es i Barayo Proyectos amb 50 tre-
balladors/es (en un centre subcontractat per la multina-
cional).

Paral·lelament, no obstant, LG i PHILIPS han augmen-
tat considerablement les seves vendes al nostre país
amb productes importats, i això li ha permès obtenir
grans beneficis.

Les Administracions Públiques van col·laborar, en els
últims anys, mitjançant subvencions, amb aquestes
multinacionals per tal de millorar la seva competitivi-
tat, adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics i po-
der així mantenir el màxim nivell d’ocupació. Malgrat
aquest suport, LG-PHILIPS esta baixant els nivells de
producció a les dos factories esmentades, i això posa
amb greu perill la continuïtat d’aquests centres. La li-
quidació dels llocs de treball per part de les dues mul-
tinacionals suposa no assumir la seva «responsabilitat
social» i una manca de respecte a la societat catalana
que sempre ha col·laborat en la solució dels problemes
de les empreses a través de la intermediació pública i la
negociació amb els representants sindicals.

Les pretensions de LG i PHILIPS són un pas més que
agreuja la difícil situació per la qual travessen determi-
nats sectors industrials del nostre país com són el de
l’electrònica de consum i el tèxtil.

És per tot això que els diputats i diputades sotasignants
formulen la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Requerir, mitjançant el Departament de Treball i In-
dústria al grup LG-PHILIPS que, davant el procés de
reestructuració que ha endegat, valori les possibilitats
de continuïtat i viabilitat de la seva activitat industrial
a Catalunya.

2. Requerir mitjançant el Departament de Treball i In-
dústria l’articulació d’un pla d’acompanyament social
per part del grup LG-PHILIPS on es contemplin les
mesures necessàries per tal d’evitar o atenuar qualsevol
conseqüència negativa per els treballadors i treballado-
res afectats/as per aquest procés de reestructuració.

Aquest pla imprescindible per qualsevol expedient de
regulació d’ocupació, haurà de contenir mesures alter-
natives a un plantejament d’extinció de llocs de treball
o bé, esgotades les possibilitats de mesures de recol·lo-
cació o de mesures organitzatives alternatives a l’extin-
ció, considerar la possibilitat de mesures de readapta-
ció professional que possibilitin l’ocupabilitat dels
treballadors afectats per l’expedient, amb particular
atenció vers les persones amb especials dificultats d’in-
serció en el mercat de treball.

3. Prendre les mesures oportunes per tal que l’Adminis-
tració efectuï un seguiment acurat del procés de rees-

tructuració anunciat pel grup d’empreses LG i PHILIPS
a Catalunya i impulsi l’elaboració d’un pla de reorga-
nització industrial basat en el diàleg i el mutu enteni-
ment amb els agents socials i on es tinguin en compte
tant els aspectes industrials com els socials.

4. Vetllar perquè en qualsevol cas, el valor del patrimo-
ni actual de Barayo S.A. (LG-PHILIPS) tingui com fi-
nalitat facilitar la viabilitat del pla d’acompanyament
social.

5. Estudiar la possibilitat de dur a terme projectes in-
dustrials alternatius que portin un elevat valor afegit i
component tecnològic i contribueixin a potenciar el
sector de l’electrònica de consum davant la creixent
competència de països emergents que basen la seva
oferta en uns costos menors.

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CpC; Joan Ri-
dao i Martín, portaveu ERC; Joan Boada i Masoliver,
portaveu ICV-EA; Núria Segú i Ferré, diputada GSOC-
CpC; Carme Porta i Abad, diputada ERC; Jordi Mira-
lles i Conte, diputat ICV-EA

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat penal a la demarcació de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00572/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là, Elena Ribera i Garijo, i Esteve Orriols i Sendra, Di-
putats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ D’UN JUTJAT

PENAL EN LA DEMARCACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant els darrers vuit anys s’han anat creant i
territorialitzant els jutjats penal i socials, per tal d’apro-
par la justícia al ciutadà i d’evitar l’acumulació i els
retards en el coneixement dels temes judicials.

No cal recordar de nou que s’han iniciat les divisions
dels jutjats mixtos, que s’han creat jutjats del Conten-
ciós a totes les capitals de província, i jutjats de menors
per donar resposta a la llei de responsabilitat del menor,
així com jutjats mixtos per anar consolidant les neces-
sitats de planta judicial.

Però les necessitats de Catalunya en l’àmbit judicial
continuen sent grans i diversificades.
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Atès que la proposició no de llei de creació de nous
partits judicials i de jutjats del contenciós, mercantils,
penals, socials i mixtos a Catalunya, ha estat rebutjada
pels grups polítics que donen suport al govern, en base
a que la petició era tan gran que difícilment el «govern
amic» de Madrid, podria donar resposta positiva a tanta
demanda, volem concretar la nostra petició al jutjat
penal de Vilanova i la Geltrú.

Considerem que aquesta necessitat ve avalada tant pel
nombre d’administrats com pel volum dels assumptes
que en l’actualitat s’estan coneixent en aquest partit
judicial i que justifica la necessitat de sol·licitar la seva
creació, amb independència d’una possible modificació
de l’organització territorial de Catalunya.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que en la proposta de creació de nous òrgans
judicials a Catalunya per a l’any 2005 que ha de fer el
Ministeri de Justícia, sol·liciti la creació del Jutjat penal
en la demarcació de Vilanova i la Geltrú.»

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Núria de
Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU; Elena Ribe-
ra i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Esteve Orriols i
Sendra, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la protec-
ció del delta de l’Ebre
Tram. 250-00573/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19226 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes Portaveu, Francesc Sancho i Sere-
na i Joan M. Roig i Grau diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA PROTECCIÓ DEL DELTA

DE L’EBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició addicional desena de la Llei estatal 10/
2001 de 5 de juliol, de l’anomenat Pla Hidrològic Na-
cional, preveia l’elaboració d’un Pla Integral de Protec-
ció del Delta de l’Ebre, el qual incloïa la definició de les
mesures necessàries per a evitar la regressió del Delta,
la millora de la qualitat de les seves aigües, la millora
dels ecosistemes i la definició i aplicació d’un model
agronòmic sostenible.

Amb posterioritat, el Ministeri de Medi Ambient va
aprovar la Declaració d’Impacte Ambiental, sense ela-
borar el preceptiu Pla Integral de Protecció del Delta de
l’Ebre.

L’actual Govern de l’estat, a través del seu President,
s’ha compromès a fer una profunda reforma de les con-
federacions hidrogràfiques i a revisar el Pla Hidrològic
Nacional vigent, tot mantenint aquelles actuacions de
l’annex d’inversions que resultin coherents amb la re-
orientació de la política de l’aigua.

La situació de regressió del Delta de l’Ebre fa neces-
sari que abans de qualsevol acord en matèria de plani-
ficació hidrogràfica, s’impulsin de forma prioritària
mesures que garanteixin l’estabilitat del Delta de
l’Ebre, especialment de lluita contra la intrusió salina
i la subsidència, preveient tots aquells recursos neces-
saris per tal de donar compliment a les mesures agro-
nòmiques que han de garantitzar el desenvolupament
socioeconòmic de les Terres de l’Ebre i la seva preser-
vació ambiental.

Això requereix iniciar, amb urgència, l’execució
d’aquelles inversions ja previstes al Pla Hidrològic i
destinades específicament a la protecció del Delta de
l’Ebre, inversions per a les què ja existeix una primera
anualitat als pressupostos de l’estat d’aquest any.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar davant les institucions de l’estat les
gestions necessàries per tal de dur a terme la urgent
execució de les inversions previstes al Pla Hidrològic
Nacional destinades a la preservació i protecció del
Delta de l’Ebre, amb la finalitat d’assegurar el mante-
niment de les seves especials condicions ecològiques.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Francesc
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Joan M. Roig
i Grau, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) dels nuclis d’Escaló i
Estaron (Pallars Sobirà)
Tram. 250-00574/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19243 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Agustí López i Pla, Di-
putat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de Parlament, presenten la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ES-
TACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS ALS NUCLIS

D’ESCALÓ I ESTARON (PALLARS SOBIRÀ)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de la Guingueta, a la Vall d’Àneu, està for-
mat pels nuclis de població de la Guingueta d’Àneu,
Escaló, Escart, Estaron, Burgo, Llavorre, Unarre, Cerbi,
Gavas, Escalarre, Dorbe, Berrós Jussà, Berrós Sobirà i
Jou, i només la Guingueta disposa d’Estació depurado-
ra d’aigües residuals

El nucli de població d’Escaló es troba situat al marge
dret del riu Noguera Pallaresa. Actualment té 100 habi-
tants censats, un hotel en funcionament, i 25 habitatges
més en construcció. Les aigües residuals actualment
s’aboquen directament al riu Noguera Pallaresa.

Escaló té un patrimoni natural i arquitectònic molt des-
tacable, doncs es troba a la zona d’influència del Parc
Natural de l’Alt Pirineu, té una vila closa medieval for-
ça ben conservada, una torre de guaita i el Monestir de
Sant Pere de Burgal.

Atès que aquests darrers anys l’Ajuntament ha fet in-
versions molt importants en la valorització d’aquest
patrimoni, amb la restauració del conjunt monumental
de Sant Pere de Burgal i la reproducció l’any 1998 de
la seva decoració pictòrica, i la posterior ordenació del
Conjunt Monumental d’Escaló, que inclou actuacions
a la vila closa i a la torre de guaita. També es fan visi-
tes guiades a la vila closa medieval i al Monestir de
Sant Pere de Burgal en coordinació amb l’Ecomuseu
de les Valls d’Àneu

Pel que fa a Estaron, és un petit nucli de població amb
20 habitants que es troba dins el Parc Natural de l’Alt
Pirineu i que també ha experimentat un augment molt
considerable de nous habitatges com a conseqüència
de la rehabilitació d’edificis. S’hi han adequat camins de
vianants per potenciar el senderisme.

Atès que el desenvolupament dels nuclis de població
del Pallars Sobirà està força relacionat amb el turisme
cultural, d’esports d’aventura i de natura,

Atès que de forma majoritària els esports d’aventura
que es practiquen a la zona són els aquàtics, i en no
haver-hi depuradores d’aigües residuals en aquests
nuclis de població la càrrega contaminant abocada al
Noguera Pallaresa és elevada,

Atès que l’Estació depuradora d’aigües residuals d’Es-
caló i d’Estaron es troba inclosa al Programa de sane-
jament de les aigües residuals urbanes de l’any 2002,
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua i posterior-
ment aprovat pel Govern de la Generalitat,

Atès que per la seva ubicació, els nuclis d’Escaló i
d’Estaron es podrien connectar a una sola Estació de-
puradora d’aigües residuals,

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presen-
ta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar el
projecte d’execució de les obres de construcció de l’Es-
tació depuradora d’aigües residuals d’Escaló i d’Esta-

ron (Pallars Sobirà) en el transcurs de l’any 2005, i a
publicar la seva licitació en un termini no superior al
primer trimestre de l’any 2006.

Palau del Parlament, 8 de març de 2005

Felip Puig i Godes Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la política
penitenciària del Departament de Jus-
tícia
Tram. 250-00575/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Reg. 19270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sistema penitenciari de Catalunya es troba avui da-
vant de dificultats considerables per a exercir la seva
funció constitucional, degut a la massificació provoca-
da, entre altres raons, per les contínues reformes penals
d’orientació més punitiva que rehabilitadora i per la
imprevisió de l’anterior Govern de la Generalitat pel
que fa a la creació de places penitenciàries i a la reno-
vació de la política de personal.

A més d’algunes mesures d’emergència, el Govern de
la Generalitat ha aprovat durant 2004 les Línies Estra-
tègiques de Política Penitenciària, el Pla Director de
Justícia Juvenil i el Pla d’Inversions en centre peniten-
ciaris i centres de justícia juvenil, posant ja en marxa
algunes de les actuacions previstes.

El Conseller de Justícia ha expressat en les seves com-
pareixences i declaracions parlamentàries la voluntat
del seu Departament de desplegar durant aquesta legis-
latura les mesures integrades en els documents esmen-
tats, que compten amb el compromís pressupostari del
Govern.

Per tot això, els grups parlamentaris dels Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i d’Iniciativa per Catalunya - Verds i Esquerra
Alternativa, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, davant els reptes que pre-
senta la situació actual del sistema penitenciari i la seva
previsible evolució:

1) Comparteix plenament els principis i actuacions que
informen les Línies Estratègiques de Política Peniten-
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ciària del Pla Director de Justícia Juvenil i del Pla d’In-
versions en centres penitenciaris que ha elaborat la
Generalitat de Catalunya i en concret el Departament
de Justícia.

2) Dóna suport al Govern en les gestions realitzades
sobre ubicació i construcció dels nous centres peniten-
ciaris previstos, atenent als criteris d’interès general que
ha de regir l’exercici de la funció penitenciària. Alho-
ra, convida el Govern a mantenir un diàleg fluid amb
els agents socials i polítics, per tal de garantir el màxim
de consens.

3) Insta el Govern a continuar i millorar les polítiques
de recursos humans dels centres penitenciaris per tal
d’establir, en col·laboració amb els representants del
personal que hi treballa, nous processos de selecció,
formació i promoció per garantir a tothom una carrera
professional que permeti desenvolupar totes les seves
potencialitats.

4) Insta el Govern a aprovar un Reglament Penitenci-
ari que respongui a les necessitats actuals del Sistema.

5) Insta el Govern a dissenyar una política d’estratègi-
es de reinserció específica per als interns estrangers
sense arrelament ni suport social a l’exterior.

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu ERC; Joan Boada i Masoliver,
portaveu ICV-EA

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei d’addició d’un nou apartat a l’arti-
cle 205 del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social aprovat pel Re-
ial decret legislatiu 1/1994
Tram. 270-00006/07

Informe de la Ponència de la Comissió de
Política Social

A LA MESA DE LA COMISSIÓ

La Ponència de la Comissió de Política Social, nome-
nada el dia 30 de novembre de 2004 i formada pels di-
putats Sr. Josep M. Pelegrí i Aixut (G. P. de Convergèn-
cia i Unió), Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura (G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi), Sr. Joan Ridao i
Martín (G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya),
Sra. Dolors Montserrat i Culleré (G. P. del Partit Popu-
lar de Catalunya) i Sr. Jaume Bosch i Mestres (G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternati-
va), s’ha reunit al Palau del Parlament el dia 10 de març

de 2005. A la vista de la Proposta de resolució per la
qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei d’addició d’un nou apar-
tat a l’article 205 del text refós de la Llei general de
la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1994, proposa l’Informe següent als efectes del que
disposa l’article 97.1 del Reglament del Parlament.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DE PRE-
SENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA

PROPOSICIÓ DE LLEI D’ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT A

L’ARTICLE 205 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE

LA SEGURETAT SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LE-
GISLATIU 1/1994, DEL 20 DE JUNY

TRAM. 270-00006/07

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 205 de la Llei general de la Seguretat Social
determina les persones protegides de la contingència de
desocupació; i els articles 207 i 208, els requisits per al
naixement del dret a les prestacions i els supòsits pels
quals es considera que els treballadors es troben en si-
tuació legal de desocupació. Entre aquestes persones no
s’inclouen els membres electes de les corporacions lo-
cals amb dedicació exclusiva ni altres càrrecs públics o
representatius, tot i que estan donats d’alta en el règim
general de la Seguretat Social.

La manca d’aquest requisit de naturalesa subjectiva
determina la no-inclusió de les esmentades persones en
el camp d’aplicació de la protecció per desocupació, ja
que s’entén que no són ni treballadors assalariats, ni
personal contractat en règim de dret administratiu ni
funcionaris públics al servei d’una administració. Cal
dir, d’altra banda, que tampoc no es troben inclosos en
cap règim especial que els protegeixi de la contingèn-
cia de desocupació. A més, el criteri del Ministeri de
Treball i Afers Socials és que, tot i haver cotitzat per la
contingència de desocupació, això no és qualitat sufi-
cient ni element determinant per a accedir necessària-
ment a la prestació per desocupació, per bé que hagin
estat acceptades llurs quotes.

Així, doncs, a excepció dels treballadors que accedei-
xen a càrrecs electius des d’una relació laboral prèvia
per compte d’altri, la resta, els que ho fan des d’una
excedència no forçosa o els que ho fan des d’una situ-
ació prèvia d’absència d’ocupació, resten desprotegits
quant a la contingència de desocupació. Tanmateix, la
condició d’alcalde o regidor amb dedicació exclusiva
hauria de ser condició suficient per a incorporar-se a
l’àmbit subjectiu de protecció de totes les prestacions
socials al mateix nivell que el de qualsevol treballador
assalariat.

En primer lloc, l’article 75 de la Llei de l’Estat 7/1985,
del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
l’article 151 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, munici-
pal i de règim local de Catalunya, i l’article 13 del Re-
ial decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, fan la distinció, pel que fa
a remuneració i protecció social, de dos tipus de regi-
dors: d’una banda, els que perceben una retribució per
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l’exercici del càrrec i, de l’altra, els que no tenen ni
dedicació exclusiva ni parcial i reben només dietes i
indemnitzacions per les assistències i despeses efecti-
ves ocasionades pel càrrec que exerceixen, els quals no
estan donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social i poden continuar exercint qualsevol activitat
pública o privada. La remuneració i el tractament que
reben els regidors són equiparables als dels treballadors
assalariats, això és, la retenció a compte de la cotitza-
ció al règim general de la Seguretat Social.

I en segon lloc, aquesta equiparació a tots els efectes
del sistema de la Seguretat Social entre regidors amb
dedicació exclusiva o parcial i treballadors assalariats
és expressament confirmada per l’article 2.4 de l’Ordre
del 12 de març de 1986, sobre alta i cotització al règim
general de la Seguretat Social dels membres de les cor-
poracions locals amb dedicació exclusiva, el qual esta-
bleix que amb caràcter general les corporacions locals
han d’assumir, respecte dels membres donats d’alta en
el règim general de la Seguretat Social, les obligacions
que les normes d’aquest règim imposa a les empreses
amb relació a llurs treballadors.

Per tant, la Llei 7/1985 estableix l’obligació dels ajun-
taments de cotitzar al règim general de la Seguretat
Social pels regidors que perceben retribucions per
l’exercici de càrrecs amb dedicació exclusiva o parci-
al i l’Ordre del 12 de març de 1986 preceptua que cal
cotitzar per totes les contingències, exactament igual
que les empreses, amb relació a llurs treballadors.

Per això, si cotitzar per la contingència de desocupació
és forçós, no sembla lògic privar de la prestació corres-
ponent les persones que ho han fet. Altrament es pro-
duiria un enriquiment injust que no podria ser compen-
sat amb un rescabalament per cobrament indegut.

La Carta europea d’autonomia local, conveni interna-
cional del 15 d’octubre de 1985 ratificat per l’Estat
espanyol el 20 de gener de 1988, estableix que ha de
ser permesa la compensació financera adequada a les
despeses causades amb motiu de l’exercici del càrrec i
també, si s’escau, la compensació financera dels bene-
ficis perduts o una remuneració del treball realitzat i la
cobertura corresponent. En aquest sentit, no hi ha dubte
que l’article 96 de la Constitució espanyola atorga als
tractats internacionals, com a font de dret intern que
són, un rang superior a la llei. En aquest cas, la norma
internacional integra i omple de contingut, quant a
l’àmbit subjectiu, el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social per a incorporar-hi els membres elec-
tes de les corporacions locals.

Finalment, a banda de les consideracions jurídiques, no
s’entén ni sembla just per motius d’equitat i també per
una raó de reconeixement de la responsabilitat que te-
nen en l’exercici d’un càrrec públic, que els membres
electes de les corporacions locals que tenen reconegu-
da una remuneració i cotitzen a la Seguretat Social per
totes les contingències, inclosa la contingència de des-
ocupació, no tinguin reconegudes les prestacions per
desocupació. Per tot el que s’exposa, es presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE ÚNIC

S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 205 del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, amb el
text següent:

«4. Són compresos en la protecció per desocupació els
membres electes de les corporacions locals amb dedi-
cació exclusiva o parcial que, d’acord amb el que esta-
bleixen els apartats 1 i 2 de l’article 75 d’aquesta Llei,
perceben retribucions pel càrrec que exerceixen i han
estat donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social i han cotitzat per la contingència de desocupa-
ció.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Josep M. Pelegrí i Aixut; Lluís Miquel Pérez i Segura;
Joan Ridao i Martín; Dolors Montserrat i Culleré; Jau-
me Bosch i Mestres

Dictamen de la Comissió de Política So-
cial

A LA MESA DEL PARLAMENT

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
15 de març de 2005, ha estudiat el text de la Proposta
de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei d’addi-
ció d’un nou apartat a l’article 205 del text refós de la
Llei general de la Seguretat Social aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1994 i l’Informe de la Ponència.

Finalment, recollint les modificacions aprovades per la
Comissió i d’acord amb l’article 140.1 i concordants
del Reglament del Parlament, ha acordat d’establir el
Dictamen següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA DE PRE-
SENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS LA

PROPOSICIÓ DE LLEI D’ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT A

L’ARTICLE 205 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE

LA SEGURETAT SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LE-
GISLATIU 1/1994, DEL 20 DE JUNY

TRAM. 270-00006/07

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 205 de la Llei general de la Seguretat Social
determina les persones protegides de la contingència de
desocupació; i els articles 207 i 208, els requisits per al
naixement del dret a les prestacions i els supòsits pels
quals es considera que els treballadors es troben en si-
tuació legal de desocupació. Entre aquestes persones no
s’inclouen els membres electes de les corporacions lo-
cals amb dedicació exclusiva ni altres càrrecs públics o
representatius, tot i que estan donats d’alta en el règim
general de la Seguretat Social.
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La manca d’aquest requisit de naturalesa subjectiva
determina la no-inclusió de les esmentades persones en
el camp d’aplicació de la protecció per desocupació, ja
que s’entén que no són ni treballadors assalariats, ni
personal contractat en règim de dret administratiu ni
funcionaris públics al servei d’una administració. Cal
dir, d’altra banda, que tampoc no es troben inclosos en
cap règim especial que els protegeixi de la contingèn-
cia de desocupació. A més, el criteri del Ministeri de
Treball i Afers Socials és que, tot i haver cotitzat per la
contingència de desocupació, això no és qualitat sufi-
cient ni element determinant per a accedir necessària-
ment a la prestació per desocupació, per bé que hagin
estat acceptades llurs quotes.

Així, doncs, a excepció dels treballadors que accedei-
xen a càrrecs electius des d’una relació laboral prèvia
per compte d’altri, la resta, els que ho fan des d’una
excedència no forçosa o els que ho fan des d’una situ-
ació prèvia d’absència d’ocupació, resten desprotegits
quant a la contingència de desocupació. Tanmateix, la
condició d’alcalde o regidor amb dedicació exclusiva
hauria de ser condició suficient per a incorporar-se a
l’àmbit subjectiu de protecció de totes les prestacions
socials al mateix nivell que el de qualsevol treballador
assalariat.

En primer lloc, l’article 75 de la Llei de l’Estat 7/1985,
del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
l’article 151 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, munici-
pal i de règim local de Catalunya, i l’article 13 del Re-
ial decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, fan la distinció, pel que fa
a remuneració i protecció social, de dos tipus de regi-
dors: d’una banda, els que perceben una retribució per
l’exercici del càrrec i, de l’altra, els que no tenen ni
dedicació exclusiva ni parcial i reben només dietes i
indemnitzacions per les assistències i despeses efecti-
ves ocasionades pel càrrec que exerceixen, els quals no
estan donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social i poden continuar exercint qualsevol activitat
pública o privada. La remuneració i el tractament que
reben els regidors són equiparables als dels treballadors
assalariats, això és, la retenció a compte de la cotitza-
ció al règim general de la Seguretat Social.

I en segon lloc, aquesta equiparació a tots els efectes
del sistema de la Seguretat Social entre regidors amb
dedicació exclusiva o parcial i treballadors assalariats
és expressament confirmada per l’article 2.4 de l’Ordre
del 12 de març de 1986, sobre alta i cotització al règim
general de la Seguretat Social dels membres de les cor-
poracions locals amb dedicació exclusiva, el qual esta-
bleix que amb caràcter general les corporacions locals
han d’assumir, respecte dels membres donats d’alta en
el règim general de la Seguretat Social, les obligacions
que les normes d’aquest règim imposa a les empreses
amb relació a llurs treballadors.

Per tant, la Llei 7/1985 estableix l’obligació dels ajun-
taments de cotitzar al règim general de la Seguretat
Social pels regidors que perceben retribucions per
l’exercici de càrrecs amb dedicació exclusiva o parci-
al i l’Ordre del 12 de març de 1986 preceptua que cal

cotitzar per totes les contingències, exactament igual
que les empreses, amb relació a llurs treballadors.

Per això, si cotitzar per la contingència de desocupació
és forçós, no sembla lògic privar de la prestació corres-
ponent les persones que ho han fet. Altrament es
produiria un enriquiment injust que no podria ser com-
pensat amb un rescabalament per cobrament indegut.

La Carta europea d’autonomia local, conveni interna-
cional del 15 d’octubre de 1985 ratificat per l’Estat
espanyol el 20 de gener de 1988, estableix que ha de
ser permesa la compensació financera adequada a les
despeses causades amb motiu de l’exercici del càrrec i
també, si s’escau, la compensació financera dels bene-
ficis perduts o una remuneració del treball realitzat i la
cobertura corresponent. En aquest sentit, no hi ha dubte
que l’article 96 de la Constitució espanyola atorga als
tractats internacionals, com a font de dret intern que
són, un rang superior a la llei. En aquest cas, la norma
internacional integra i omple de contingut, quant a
l’àmbit subjectiu, el text refós de la Llei general de la
Seguretat Social per a incorporar-hi els membres elec-
tes de les corporacions locals.

Finalment, a banda de les consideracions jurídiques, no
s’entén ni sembla just per motius d’equitat i també per
una raó de reconeixement de la responsabilitat que te-
nen en l’exercici d’un càrrec públic, que els membres
electes de les corporacions locals que tenen reconegu-
da una remuneració i cotitzen a la Seguretat Social per
totes les contingències, inclosa la contingència de des-
ocupació, no tinguin reconegudes les prestacions per
desocupació. Per tot el que s’exposa, es presenta la se-
güent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE ÚNIC

S’afegeix un apartat, el 4, a l’article 205 del text refós
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny, amb el
text següent:

«4. Són compresos en la protecció per desocupació els
membres electes de les corporacions locals amb dedi-
cació exclusiva o parcial que, d’acord amb el que esta-
bleixen els apartats 1 i 2 de l’article 75 d’aquesta Llei,
perceben retribucions pel càrrec que exerceixen i han
estat donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Social i han cotitzat per la contingència de desocupa-
ció.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’educació post-
obligatòria, especialment pel que fa a
la formació professional
Tram. 302-00104/07

Esmenes presentades
Reg. 19528 i 19529 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 17.03.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 19528)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determi-
na a l’article 134.2 del Reglament de la cambra, presen-
ten la següent esmena al text de la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’educació
postobligatòria, especialment pel que fa a la formació
professional (tram. 302-00104/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

PUNT A)

a) Continuar en la millora de la Formació Professio-
nal:

– Implantant un model d’innovació i millora continua
en els centres públics que incrementi la seva eficiència
i autonomia de gestió.

– Planificant l’oferta formativa de forma territorial-
ment equilibrada i en termes d’eficiència en la gestió
dels recursos.

– Facilitant l’accés de tothom al sistema de FP, tot
implantant un sistema obert, flexible i integrat de for-
mació al llarg de la vida.

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

PUNT B)

b) Potenciar els mecanismes de col·laboració amb les
universitats catalanes.

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu GP ERC; Joan Boada i Maso-
liver, portaveu GP ICV-EA

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 19529)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació sobre l’educació postobliga-
tòria, especialment pel que fa a la formació professional
(NT 302-00104/07).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

[...] Formació Professional de manera que es doni res-
posta a les demandes reals de qualificació que neces-
siten els sectors productius.

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’UN NOU PUNT

d) Interrelacionar l’oferta de Formació Professional
amb les polítiques de desenvolupament econòmic i so-
cial i les polítiques industrials i d’ocupació.

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’UN NOU PUNT

e) Implantar i desenvolupar un sistema integrat de qua-
lificació i de formació professional que garanteixi la
formació permanent durant la vida, i el tractament glo-
bal i coordinat de les necessitats.
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4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’UN NOU PUNT

f) Implantar un sistema integrat d’informació i orien-
tació laboral que faciliti l’ocupació i la col·locació al
oferir informació sobre l’ocupació, les competències
professionals que es requereixen, la forma d’adquirir-
les i l’oferta de formació professional existent.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 17/2004: Barcelona Regional,
Agència Metropolitana de Desenvolu-
pament Urbanístic i d’Infraestructures,
SA. Exercicis 1993-2001
Tram. 258-00015/07

Rectificació del text presentat
Reg. 19131 i 19242 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 15.03.2005

N. de la R.: La Sindicatura de Comptes tramet l’infor-
me que substitueix el presentat anteriorment (reg.
17228), el qual era incomplet . L’informe tramès pot
ésser consultat a l’Arxiu del Parlament .

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 15/2004: Ajuntament de Bi-
gues i Riells. Exercici 2001
Tram. 258-00017/07

Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2005.
(Tramitació d’acord amb el que estableix l’apartat II
de la Norma supletòria del Reglament del Parlament
sobre la fiscalització dels comptes dels ens locals, del
7 de setembre de 1993, BOPC 136/IV, 8529.)

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 22/2004: Incompliments en
la tramesa de la documentació del
Compte general per part dels ajunta-
ments. Exercicis 1998-2002
Tram. 258-00018/07

Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2005.
(Tramitació d’acord amb el que estableix l’apartat II de
la Norma supletòria del Reglament del Parlament sobre
la fiscalització dels comptes dels ens locals, del 7 de
setembre de 1993, BOPC 136/IV, 8529.)

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Nombre i ordenació de les preguntes a
substanciar en sessió plenària

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de
març de 2005, d’acord amb la Junta de Portaveus, de
conformitat amb el punt 3 de la norma integradora del
Reglament per a regular la presentació de preguntes a
respondre en sessió plenària en el quart període de ses-
sions (febrer - juny 2005) (tram. 215-00005/07),  ha
acordat que cada grup parlamentari, seguint l’ordre de
menor a major, pugui formular una pregunta al presi-
dent de la Generalitat, i també que les preguntes adre-
çades al Govern s’ordenin per sorteig cada sessió i que
en corresponguin dues al G. P. de Convergència i Unió,
dues al G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, una al
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, una al G. P.
del Partit Popular de Catalunya i una al G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

La secretària segona El president del Parlament
Carmen Carretero Romay Ernest Benach i Pasqual

Delegació de funcions del president
del Parlament
Tram. 246-00022/07

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 21 de
març al 27 de març de 2005.

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Presi-
dent del Parlament, en el vicepresident primer, Sr.
Higini Clotas i Cierco, del dia 21 de març al 27 de març
de 2005, o eventualment fins al meu retorn (tram. 246-
00022/07).

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya
Tram. 407-00001/07

Designació d’especialistes

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL PROJECTE, L’ADJU-
DICACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL CONTROL DE LES OBRES DE LA

L5 DEL METRO, ESPECIALMENT AL PAS PEL BARRI DEL

CARMEL, I TAMBÉ SOBRE ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDI-
CACIÓ, FINANÇAMENT I GESTIÓ DE L’OBRA PÚBLICA A
CATALUNYA

El dia 9 de febrer de 2005 s’ha reunit la Comissió d’In-
vestigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució
i el Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al pas pel Barri del Carmel, i sobre els Pro-
cediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya i, d’acord amb la Resolu-
ció 195/VII del Parlament de Catalunya, ha acordat
nomenar perquè s’incorporin als treballs de la Comis-
sió en qualitat d’experts en les matèries que són ob-
jecte d’investigació de la Comissió els senyors i la se-
nyora:

Enric Agullol i Morgades
Catedràtic de dret administratiu

Oriol Amat i Salas
Catedràtic d’economia aplicada i comptabilitat

Tomás Font i Llovet
Catedràtic de dret administratiu

Joan Miró Farrerons
Enginyer, cap del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament
de Mataró

Antonio Garcia Coma
Enginyer de camins, canals i ports

Carmina Virgili
Catedràtica d’estratigrafia i geologia històrica

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2005

Lletrat de la Comissió, Xavier Muro i Bas; Lletrat de la
Comissió, Pere Sol i Ordis; President de la Comissió,
Joan Boada i Masoliver
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Designació d’especialistes

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL PROJECTE, L’ADJU-
DICACIÓ, L’EXECUCIÓ I EL CONTROL DE LES OBRES DE LA

L5 DEL METRO, ESPECIALMENT AL PAS PEL BARRI DEL

CARMEL, I TAMBÉ SOBRE ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDI-
CACIÓ, FINANÇAMENT I GESTIÓ DE L’OBRA PÚBLICA A
CATALUNYA

El dia 14 de febrer de 2005 s’ha reunit la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del Carmel, i sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya i, d’acord amb la Resolució
195/VII del Parlament de Catalunya, ha acordat nome-
nar perquè s’incorpori als treballs de la Comissió en
qualitat d’expert en les matèries que són objecte d’in-
vestigació de la Comissió, juntament amb els experts ja
nomenats el dia 9 de febrer de 2005, el senyor:

Joan R. de Clascà Marín
Enginyer de camins, canals i ports.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2005

Lletrat de la Comissió, Xavier Muro i Bas; Lletrat de la
Comissió, Pere Sol i Ordis; President de la Comissió,
Joan Boada i Masoliver

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Reso-
lució 105/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un centre
d’atenció primària a Campdevànol (Ri-
pollès)
Tram. 290-00049/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19015 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00049/07

Sobre: Resolució 105/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a
Campdevànol (Ripollès)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 105/VII, sobre la
construcció d’un centre d’atenció primària a Campde-
vànol, us informo que:

Malgrat l’Ajuntament ha fet la cessió formal d’uns ter-
renys, aquests presenten certes dificultats de tipus jurí-
dic. El CatSalut, doncs, resta a l’espera que l’Ajunta-
ment de Campdevànol faci l’oferiment formal d’un
solar alternatiu en el que es pugui emplaçar el nou cen-
tre d’atenció primària.

El projecte del nou CAP, tal i com estableix la resolu-
ció, s’iniciarà tan bon punt es disposi del solar neces-
sari per al seu emplaçament.

Barcelona, 7 de març de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control del compliment de la Resolu-
ció 107/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació del centre d’atenció
primària de Gandesa (Terra Alta)
Tram. 290-00051/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19016 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00051/07

Sobre: Resolució 107/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la dotació del centre d’atenció primària de
Gandesa (Terra Alta)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 107/VII, sobre la
dotació del centre d’atenció primària de Gandesa (Terra
Alta), us informo que:

En el centre d’atenció primària de Gandesa s’han ini-
ciat tota una sèrie d’obres de reacondicionament, està
totalment pintat de nou, s’han iniciat ja físicament les
obres d’un nou sistema de climatització i s’està fent el
pla funcional necessari per incrementar alguns espais
assistencials.

Des d’un punt de vista funcional, a partir de la setma-
na santa, s’incrementarà l’activitat del Servei de Reha-
bilitació en un dia més cada setmana.

Barcelona, 7 de març de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolu-
ció 108/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’un grup de treball
per a estudiar i millorar la situació de
les persones que pateixen al·lèrgies
alimentàries i al làtex
Tram. 290-00052/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19216 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00052/07

Sobre: Resolució 108/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar i
millorar la situació de les persones que pateixen al·lèr-
gies alimentàries i al làtex

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 108/VII, sobre la cre-
ació d’un grup de treball per a estudiar i millorar la si-
tuació de les persones que pateixen al·lèrgies alimentà-
ries i al làtex, us informo que:

El proppassat 24 de gener va tenir lloc al Departament
de Salut la reunió constitutiva del Grup de Treball so-
bre Al·lèrgies Alimentàries i al Làtex a la que van assis-
tir representants de la Societat Catalana d’Al·lergologia
i Immunologia Clínica, l’Associació Catalana d’Al·lèr-
gics Alimentaris i al Làtex, Immunitas Vera. Per part
del Departament de Salut hi van participar la Direcció
General de Salut Pública, la Direcció General de Recur-
sos Sanitaris, la Direcció General de Planificació i Ava-
luació, la Direcció d’Estratègia i Coordinació, l’Agèn-
cia Catalana de Seguretat Alimentària i el Servei Català
de la Salut.

Fruit d’aquesta primera reunió es va fer als seus partici-
pants l’encàrrec de fer arribar al Departament un infor-
me de diagnòstic i propostes que han de servir de base
per a la redacció d’un document consensuat de diag-
nòstic i propostes per a la millora de la qualitat de vida
dels afectats per al·lèrgies alimentàries i al làtex. Actu-
alment el Departament es troba en la fase de recollida
i estudi d’aquests informes per a la seva propera discus-
sió pel Grup de treball.

D’altra banda, en aquesta primera reunió també es va
acordar fer partíceps en la redacció d’aquest informe de
propostes l’Associació Catalana d’Al·lèrgies Alimentà-
ries i al Làtex 2004 (ACAAL), la delegació catalana de
la Asociación Española de Padres y Niños Alérgicos a
Alimentos y Látex (AEPNAA) i la delegació catalana

de la Asociación Espanyola de Alérgicos al Látex
(AEAL).

Barcelona, 9 de març de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control del compliment de la Resolu-
ció 109/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la instal·lació d’un centre de dià-
lisi a l’Hospital de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell)
Tram. 290-00053/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19017 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
15.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00053/07

Sobre: Resolució 109/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la instal·lació d’un centre de diàlisi a l’Hospital de
la Seu d’Urgell (Alt Urgell)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 109/VII, sobre la ins-
tal·lació d’un centre de diàlisi a l’Hospital de la Seu
d’Urgell, us informo que:

Per tal d’atendre els manaments de la resolució, el pas-
sat mes de novembre el Servei Català de la Salut es va
adreçar a la direcció de l’Hospital de Puigcerdà per
conèixer si estaven capacitats per assumir el tractament
d’aquells pacients de l’Alt Urgell en programa de dià-
lisi, que voluntàriament així ho decidissin. La direcció
de l’Hospital va manifestar la seva disponibilitat per
atendre els pacients que ho sol·licitessin.

Posteriorment, el Servei Català de la Salut es va adre-
çar per escrit, amb data 10 de novembre de 2004, a
cada un dels pacients de l’Alt Urgell en programa de
diàlisi, per tal d’assabentar-los de la possibilitat de ser
atesos en l’Hospital de Puigcerdà. A data d’avui cap
pacient ha comunicat la seva voluntat de ser atès en
l’esmentat centre.

D’altra banda el Servei Català de la Salut manté una
monitorització permanent del nombre de pacients de
l’Alt Urgell en tractament de diàlisi, per tal de detectar
qualsevol increment que justifiqués des del punt de vis-
ta de l’activitat, la implementació d’aquest servei a
l’Alt Urgell.

En cas que el volum de pacients ho requerís i per tal de
garantir el futur funcionament d’una unitat de diàlisi es
procediria a realitzar un estudi sobre quins Centres de
Diàlisi disposarien de l’estructura de recursos humans
necessària, amb capacitat de desplaçament alguns dies
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a la setmana a l’Hospital de la Seu d’Urgell. Tanmateix,
es procediria a elaborar un pla de viabilitat, tan pel que
fa a disponibilitat d’espais dins de l’Hospital de la Seu
d’Urgell per ubicar la unitat de diàlisi, com per valorar
les despeses d’adequació de les instal·lacions i el man-
teniment de l’activitat.

En el moment que el nombre de pacients ho justifiqui
i hi hagi disponibilitat de Centre de Diàlisi amb capa-
citat d’assumir el servei, el Servei Català de la Salut
garantiria el finançament necessari per tal de posar en
marxa aquesta unitat a l’Hospital de la Seu d’Urgell.

Mentrestant, resta oberta la possibilitat d’atendre
aquests pacients en l’Hospital de Puigcerdà, i es conti-
nuarà vetllant per la qualitat del servei que reben
aquests pacients en els centres on són atesos actual-
ment.

Barcelona, 7 de març de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Fòrum de Vida Indepen-
dent davant la Comissió de Política
Social perquè exposin els seus plante-
jaments pel que fa a la vida indepen-
dent i activa de les persones amb dis-
capacitat
Tram. 356-00227/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 19,
tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè informi sobre
l’afectació de les obres del metro en
els edificis del barri del Carmel, de
Barcelona
Tram. 356-00233/07

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè expliqui el cap-
teniment del Govern amb relació als
esfondraments produïts en les obres
del metro al barri del Carmel, de Barce-
lona, i a la seguretat de totes les obres
públiques de la mateixa naturalesa
que es fan en el subsòl dels municipis
catalans
Tram. 356-00234/07

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Salut davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre
les conclusions contingudes en el do-
cument marc del Grup de Treball per a
la Racionalització i el Finançament de
la Despesa Sanitària
Tram. 356-00237/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 19,
tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Salut davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre
els efectes de l’epidèmia de la grip
Tram. 356-00238/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social, en la sessió núm. 19,
tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).
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Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Salut davant la Comissió de
Política Social perquè informi sobre la
situació de col·lapse dels centres hos-
pitalaris del Vallès Occidental
Tram. 356-00239/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Social, en la ses-
sió núm. 19, tinguda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de Gestió d’Infraestructures, SA
(GISA) davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre les ad-
judicacions per a l’execució de l’obra
de construcció de la línia 5 del metro al
barri del Carmel de Barcelona i llur
seguiment
Tram. 356-00242/07

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Ports i Transports da-
vant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre la planificació
inicial global de l’obra de construcció
de l’ampliació de la línia 5 del metro,
les modificacions posteriors i l’execu-
ció
Tram. 356-00244/07

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Polí-
tica Territorial, tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C
150).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya davant la Co-
missió de Política Cultural perquè in-
formi de les propostes d’aquesta enti-
tat
Tram. 356-00248/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 21,
tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C 153).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient i Habitatge da-
vant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre el resultat de les
negociacions amb el Ministeri de Medi
Ambient
Tram. 356-00250/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial, en la sessió núm. 18,
tinguda el dia 09.03.2005 (DSPC-C 150).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre l’activitat d’aques-
ta agència
Tram. 356-00256/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 21,
tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C 153).
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Sol·licitud de compareixença del presi-
dent i el secretari de la Federació Cata-
lana d’ONG per la Pau davant la Comis-
sió d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat perquè informin sobre les
activitats d’aquella entitat
Tram. 356-00257/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra.
Teresa Aragonès i Perales, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i Sra. Dolors Camats
i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EA) (reg. 18565).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Soli-
daritat, sessió del 04.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari de Política Lingüística davant la
Comissió de Política Cultural perquè
valori el resultat de la campanya «Dóna
corda al català»
Tram. 356-00258/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 21,
tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C 153).

Sol·licitud de compareixença de l’H. Sr.
Felip Puig i Godes davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 356-00262/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Enric Ticó i Buxadós davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del Car-
mel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, perquè
aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació
Tram. 356-00263/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Ramon Serra i Masip davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del Car-
mel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, perquè
aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació
Tram. 356-00264/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Mateu Tersol i Andols davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00265/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Jordi Julià Sort davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 356-00266/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença de l’H. Sr.
Joan I. Puigdollers i Noblom davant la
Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00267/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Xavier Borràs i Gavarró davant la Co-
missió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00268/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació davant la Comissió
per a la Societat de la Informació per-
què informi sobre el Pla director d’in-
fraestructures de telecomunicacions
Tram. 356-00269/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 19221).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.03.2005. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Universitats, Recerca i Socie-
tat de la Informació davant la Comissió
per a la Societat de la Informació per-
què informi sobre el Pla de recerca i
innovació 2005-2008
Tram. 356-00270/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 19222).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 15.03.2005. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la comissió cor-
responent amb els consellers d’Interi-
or i de Medi Ambient i Habitatge per a
informar sobre les circumstàncies me-
teorològiques especials i el risc d’in-
cendis fora de la campanya d’estiu de
2004
Tram. 355-00062/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 17 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
16.03.2005 (DSPC-C 156).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller
de Medi Ambient i Habitatge sobre el
resultat de les negociacions amb el
Ministeri de Medi Ambient
Tram. 355-00089/07

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Territorial, en la sessió núm. 18, del
09.03.2005 (DSPC-C 150).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Salut sobre les conclusions contingu-
des en el document marc del Grup de
Treball per a la Racionalització i el Fi-
nançament de la Despesa Sanitària
Tram. 355-00090/07

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 19, del
15.03.2005 (DSPC-C 152).
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Salut sobre els efectes de l’epidèmia
de la grip
Tram. 355-00091/07

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Social, en la sessió núm. 19, del
15.03.2005 (DSPC-C 152).

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del president de l’As-
sociació de Productors-editors Fono-
gràfics de Catalunya (Apecat) davant
la Comissió de Política Cultural perquè
exposi la situació actual del sector dis-
cogràfic
Tram. 357-00127/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comis-
sió de Política Cultural, del 16.03.2005 (DSPC-C 153).

Compareixença del president de la
Fundació Societat i Cultura (Fusic) da-
vant la Comissió de Política Cultural
perquè informi sobre el sector de les
arts de carrer
Tram. 357-00143/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comis-
sió de Política Cultural, del 16.03.2005 (DSPC-C 153).

Compareixença del conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques da-
vant la Comissió d’Investigació sobre
el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i
el Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè informi sobre el projecte, l’ad-
judicació i l’execució de les obres
d’ampliació de la Línia 5 del metro, i
també de l’esvoranc produït al barri
del Carmel
Tram. 357-00152/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la L5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Proce-
diments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, del 14.03.2005 (DSPC-C 151).

Compareixença de l’H. Sr. Felip Puig i
Godes davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00153/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la L5 del Metro, especi-
alment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Pro-
cediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, del 16.03.2005 (DSPC-C 155).
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Compareixença del Sr. Enric Ticó i
Buxadós davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00154/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la L5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 16.03.2005 (DSPC-
C 155).

Compareixença del Sr. Ramon Serra i
Masip davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00155/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Compareixença del Sr. Mateu Tersol i
Andols davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00156/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Compareixença del Sr. Jordi Julià Sort
davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la Línia
5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00157/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.
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Compareixença de l’H. Sr. Joan I.
Puigdollers i Noblom davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del Car-
mel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, perquè
aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació
Tram. 357-00158/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Compareixença del Sr. Xavier Borràs i
Gavarró davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00159/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Compareixença de representants del
Fòrum de Vida Independent davant la
Comissió de Política Social perquè
exposin els seus plantejaments pel
que fa a la vida independent i activa de
les persones amb discapacitat
Tram. 357-00160/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Social en la sessió núm. 19, tin-
guda el dia 15.03.2005 (DSPC-C 152).

Compareixença de representants de la
Federació de Diables i Dimonis de Ca-
talunya davant la Comissió de Política
Cultural perquè informi de les propos-
tes d’aquesta entitat
Tram. 357-00162/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 21,
tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C 153).

Compareixença del president de l’A-
gència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya davant la
Comissió de Política Cultural perquè
informi sobre l’activitat d’aquesta agèn-
cia
Tram. 357-00164/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 21,
tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C 153).
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Compareixença del secretari de Políti-
ca Lingüística davant la Comissió de
Política Cultural perquè valori el resul-
tat de la campanya «Dóna corda al ca-
talà»
Tram. 357-00165/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 21,
tinguda el dia 16.03.2005 (DSPC-C 153).

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
DESPATX

Encàrrec del despatx de la consellera
de Salut a la consellera de Cultura
Tram. 330-00043/07

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 19352 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 16.03.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableixen l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’arti-
cle 3.d) del Decret 194/2004, de 20 de febrer, em plau
donar-vos compte que durant l’absència de la conselle-
ra de Salut, des del dia 12 fins al dia 19 de març de
2005, s’encarregarà del despatx del seu Departament la
consellera de Cultura.

Ben cordialment,

Barcelona, 11 de març 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 33/2005, de 10 de març, d’encàr-
rec del despatx de la consellera de Salut a la consellera
de Cultura, des del dia 12 fins al dia 19 de març de 2005,
és publicat al DOGC 4343, de 15 de març de 2005.

4.80. SÍNDIC DE GREUGES

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
cessament de la senyora Glòria Dorca
Sellabona com a secretària del Síndic
de Greuges
Reg. 19369

RESOLUCIÓ

del 21 de febrer de 2005, de cessament de la senyora
Glòria Dorca Sellabona com a secretària del Síndic de
Greuges.

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, la senyora Glòria Dor-
ca Sellabona cessa, pel fet d’ocupar un altre lloc de tre-
ball al servei de la institució del Síndic de Greuges,
com a secretària del Síndic de Greuges, el dia 28 de
febrer de 2005.

Barcelona, 21 de febrer de 2005

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
nomenament de la senyora Glòria Dor-
ca Sellabona com a cap de Protocol i
Secretaria de la institució del Síndic de
Greuges
Reg. 19369

RESOLUCIÓ

del 21 de febrer de 2005, de nomenament de la senyo-
ra Glòria Dorca Sellabona com a cap de Protocol i Se-
cretaria de la institució del Síndic de Greuges.

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Glòria Dorca Sellabona, Cap de Protocol i Secretaria
del Síndic de Greuges (nivell 5bis del Parlament) amb
les obligacions i drets inherents al càrrec i amb efectes
a partir del dia 1 de març de 2005.

Barcelona, 21 de febrer de 2005

Rafael Ribó
Síndic de Greuges
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Resolució del 21 de febrer de 2005, de
nomenament de la senyora Judit Salas
Calduch com a cap de Relacions Exte-
riors i Cooperació de la institució del
Síndic de Greuges
Reg. 19369

RESOLUCIÓ

del 21 de febrer de 2005, de nomenament de la senyo-
ra Judit Salas Calduch com a cap de Relacions Exteri-
ors i Cooperació de la institució del Síndic de Greuges

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Judit Salas Calduch, Cap de Relacions Exteriors i Co-
operació del Síndic de Greuges (nivell 5bis del Parla-
ment) amb les obligacions i drets inherents al càrrec i
amb efectes a partir del dia 1 de març de 2005.

Barcelona, 21 de febrer de 2005

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
cessament de la senyora Margarita
Cuscó Turell com a cap de gabinet,
nivell 2, al servei de la institució del
Síndic de Greuges
Reg. 19369

RESOLUCIÓ

del 21 de febrer de 2005, de cessament de la senyora
Margarita Cuscó Turell com a cap de gabinet, nivell 2,
al servei de la institució del Síndic de Greuges

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, la senyora Margarita
Cuscó Turell cessa, pel fet d’ocupar un altre lloc de tre-
ball al servei de la institució del Síndic de Greuges,
com a cap de gabinet, nivell 2, el dia 28 de febrer de
2005.

Barcelona, 21 de febrer de 2005

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Resolució del 21 de febrer de 2005, de
nomenament de la senyora Margarita
Cuscó Turell com a assessora, nivell
4, al servei de la institució del Síndic
de Greuges
Reg. 19369

RESOLUCIÓ

del 21 de febrer de 2005, de nomenament de la senyo-
ra Margarita Cuscó Turell com a assessora, nivell 4, al
servei de la institució del Síndic de Greuges

D’acord amb el que estableixen l’article 33.2 de la Llei
14/1984, de 20 de març, i l’article 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno la senyora
Margarita Cuscó Turell, assessora al servei de la insti-
tució del Síndic de Greuges (nivell 4 del Parlament)
amb les obligacions i drets inherents al càrrec i amb
efectes a partir del dia 1 de març de 2005.

Barcelona, 21 de febrer de 2005

Rafael Ribó
Síndic de Greuges

Resolució del 28 de febrer de 2005, de
nomenament del senyor Xavier Mas-
llorens i Escubós com a director de Co-
municació i Gabinet del Síndic de Greu-
ges
Reg. 19369

RESOLUCIÓ

del 28 de febrer de 2005, de nomenament del senyor
Xavier Masllorens i Escubós com a director de Comu-
nicació i Gabinet del Síndic de Greuges.

De conformitat amb el que estableixen els articles 33.2
de la Llei 14/1984, de 20 de març, i 5.2 de les Normes
Bàsiques del Síndic de Greuges, nomeno el senyor
Xavier Masllorens i Escubós, Director de Comunicació
i Gabinet, amb les obligacions i drets inherents al càr-
rec i amb efectes a partir del 7 de març de 2005.

Barcelona, 28 de febrer de 2005

Rafael Ribó
Síndic de Greuges
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de gestor/a parlamen-
tari/ària del Departament de Gestió
Parlamentària del Parlament de Catalu-
nya
Tram. 500-00019/07

Modificació de la composició de l’òrgan
qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
15.03.2005

OFICIALIA MAJOR

Vista la proposta de la cap del departament de Recur-
sos Humans i de conformitat amb l’article 28.2.b) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, es nomena la Sra. Mercè Vallejo i Bar-
ba en substitució del Sr. Eduard Principal i Galí per
formar part de la comissió tècnica d’avaluació.

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs-oposició lliure per a proveir
sis places d’uixer/a del Parlament de
Catalunya
Tram. 501-00007/07

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos i llista definitiva d’aspirants exempts de
realitzar la prova de coneixements de llen-
gua catalana
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
15.03.2005

OFICIALIA MAJOR

RESOLUCIÓ

de 15 de març de 2005, per la qual s’aproven i es fan
públiques la llista definitiva d’aspirants admesos i ex-
closos i la llista definitiva d’aspirants exempts de rea-
litzar la prova de coneixements de llengua catalana en
la convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir
sis places d’uixer/a del Parlament de Catalunya (núm.
de registre de la convocatòria 01/05)

Atès el que estableixen les bases 5.1, 5.2 i 8.1 de la
convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir 6
places d’uixer/a del Parlament de Catalunya (núm. de
registre de la convocatòria 01/05), aprovada per Acord

de la Mesa del Parlament en la sessió del 23 de desem-
bre de 2004 (DOGC núm. 4295, de 05.1.2005);

RESOLC:

ARTICLE 1

Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants ad-
mesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió,
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana, dels que
han presentat sol·licitud per participar en la convocatò-
ria del concurs oposició lliure per a proveir 6 places
d’uixer/a del Parlament de Catalunya (núm. de registre
de la convocatòria 01/05)

ARTICLE 2

La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya, substitueix la notificació
als interessats, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

ARTICLE 3

D’acord amb el que disposa la base 8.1 de la convoca-
tòria, la primera prova de la fase d’oposició tindrà lloc
el dia 16 d’abril de 2005 a les 10: 00 hores a les aules
de la Universitat Pompeu Fabra, edifici de l’estació de
França, Passeig de circumval·lació, núm. 8, i l’ordre
d’actuació dels aspirants que prenguin part en aquest
procés selectiu, s’iniciarà per aquells el primer cognom
dels quals comenci per la lletra «D», segons el que dis-
posa la Resolució de 3 de desembre de 2004, per la
qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per
determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els pro-
cessos selectius que es realitzin durant l’any 2005, per
a l’ingrés a la funció pública.

Contra aquesta resolució, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la data de la seva publicació de conformitat amb
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener.

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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LLISTA DEFINITIVA ADMESOS

COGNOMS I NOM NIF

AGUILERA BOTA, ELENA 00052191756H
AGUILERA BOTA, MARTA 00052466437X
AGUILERA BOTA, MONTSERRAT 00038501944J
ALAMINOS GUERRERO, JOSEFA 00046515922D
ALBESA FONTANET, LUIS 00046049028S
ALBIOL NOGUERA, MONTSERRAT 00038547906K
ALONSO LACARRA, LLUIS 00037314966Q
ALONSO PORTERO, ROCIO 00038082815J
ALVAREZ NIETO, SARA 00043526917S
AMELA PUERTOLAS, MARTA 00043687233K
ANGUERA MARCO, JUDIT 00039886274L
ARMENGOL MARTINEZ, ARAN 00047163889C
ARRANZ MUÑOZ, MARIANO 00047644836Z
BASCUÑANA VILLAUBI, GEMMA 00046693874X
BELLAVISTA DALMAU, DAVID 00038792396K
BELMONTE NIETO, JESUS MARIA 00046327264C
BERMUDEZ FERNANDEZ, ANA BELEN 00052914506Q
BERTRAN GARCIA, SERGIO 00044020940K
BLAS GONZALEZ, DAVID 00047611211S
BLASCO ARGENTE, GLORIA 00052421832W
BOIRA BALAGUER, PATRICI 00036973390Q
BOSCH GIMENEZ, MONTSERRAT 00036570054P
BUSQUETS GUTIERREZ, EVA 00079271295R
CAMACHO PEREA, SANTIAGO 00052206548K
CAMPOS CASAS, PURIFICACION 00038526494E
CAMPS BOY, JOSEP 00037368972K
CAÑUELO LOPEZ, EMILIO 00037288448C
CARBONELL FRANCO, EMPAR 00022570059K
CARRANZA MORALES, JAVIER 00038834058F
CASTILLO CERCADILLO, JULIA 00070160623C
CASTRO CHICOT, MARIA LUISA 00073193361R
CHORDA BERTRAN, MARINA 00035034408A
CLARAMUNT SANCHEZ, RAMON 00037278022J
COLELL BALSERA, MARTA 00043519602Z
COLL SOLANS, MARIA TERESA 00046343893C
COLL SOLANS, MONTSERRAT 00046346664P
COLORADO RODRIGUEZ, DOLORS 00052141323R
COMANGES GUITART, MARIA TERESA 00046136741Y
CONTE CARBONELL, MERCEDES 00043683302T
CONTRERAS MOLINERO, ALICIA 00038494112R
CORBALAN JARRIN, ESTER 00033908822Z
CORRAL MARTINEZ, ANTONIO 00052197991C
CREMADES ORTEGA, MARIA JESUS 00052216192M
DARIAS FERNANDEZ, EVELYN 00044988478H
DAUNIS MENDANA, LUIS 00038138218D
DE PRADA NUÑEZ DE CASTRO, JAVIER 00047646533D
DEL POZO BEJARANO, ROSARIO ENCARNACION 00052197081F
DEL VALLE SALINAS, FERNANDO 00001371991H
DELPRAT CLA, JOSEP ORIOL 00046316701Z
DIAZ LOZANO, CRISTOBAL 00046642405S
EMBID ZUNICA, MARIA TERESA 00003079464V
ESCALONA FONTDECABA, GREGORI 00046356477T
ESPINOSA CAPARROS, MARIA 00038826621E
ESTEBAN MEDINA, JOSEP 00036976577Y
FABREGAS SANGRA, MARIA GLORIA 00039358227Y
FALOMIR BALLEGA, SERGIO 00038449704Y
FAUS RIERA, MONTSERRAT 00038504949M
FERNANDEZ GARGALLO, MARIA ISABEL 00043505739C
FERNANDEZ MORENO, JUAN PABLO 00031626213V
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FERNANDEZ ONIEVA, ANA BELEN 00046456342E
FERNANDEZ PARADA, MARIA DOLORES 00043429372J
FERNANDEZ PRIETO, MARISOL 00034948011V
FONT VINYES, ANGELS 00033933069L
FORTES ROCA, PILAR 00018973871K
FRANCO ESCOBAR, CARLES 00037678900R
FUENTES GALLEGO, SUSANA 00046566188C
GALLOFRE BERNAT, MONTSERRAT 00038487224J
GANDARA GAYA, GERARD 00038133437N
GARCIA ARIAS, FRANCESC XAVIER 00043684849Y
GARCIA COLL, JOSE LUIS 00038853470F
GARCIA GARCIA, MARIA DIGNA 00036957448J
GARCIA MAYNE, BENITO 00052211126E
GARCIA PARERA, JOAN 00079281080B
GARCIA PARRA, RAMON 00038068940F
GARCIA SAMANES, CARLOS 00043419323S
GARCIA SOLSONA, MONTSERRAT 00046541512T
GARCIA YRIARTE, JAIME 00036565907R
GAVIN FONTANALS, MARC 00043686377Q
GIL SOLAZ, MANUEL 00036558884Q
GIRGAS NEGRE, GLORIA 00046305414H
GIRON CAMACHO, BALBINA 00038550229K
GODINA CARRERAS, MARIA EULALIA 00038138932X
GONZALVO PEREZ, MIQUEL ANGEL 00043510598A
GUILLAMAT RUBIO, RAMON 00040977230Q
HERAS VIGER, CRISTINA 00046337991Y
HERNANDEZ BLASCO, NOEMI 00046649205F
HERNANDEZ TUDELA, LAURA JULIA 00047270611E
HERVAS MARTINEZ, DAVID 00037385573Q
IGLESIAS CRUZ, SILVIA 00043692528A
IGLESIAS REÑE, JOSEP 00039837727W
INEVA GOYA, DAVID 00052461559P
JERONIMO IZCARA, MERCEDES 00046403455N
JIMENEZ LOPEZ, MARIA DOLORES 00052756523C
JODAR ASENSIO, MARIA JOSE 00038448646Y
JULI FERNANDEZ-MONTES, LLUIS 00040894601A
KUHLMANN MOLINA, ANTONIO 00037739171N
LACASTA GONZALO, RAQUEL 00053125401R
LACUEVA RAICH, FRANCESC D’ASSIS 00040891155F
LIGERO ZANUY, MANUEL 00040962944J
LOPEZ ALCALA, ESTER 00053065001E
LOPEZ ALCAZAR, JUAN FRANCISCO 00039349509M
LOPEZ OLMOS, MIGUEL 00040986369R
LOPEZ RUIZ, HECTOR 00046985824K
LOPEZ RUIZ, MATEO 00046970204H
MALLO GARCIA, ANA MARIA 00035074952K
MARI JULIA, MANEL 00043416177C
MARRASE MAÑE, FRANCESC XAVIER 00039690720B
MARTI CARRION, BEATRIU 00037324353E
MARTIN MONTALVO, JOSE ANTONIO 00040527048J
MARTIN MONTES, MARINA VIRGINIA 00037287092K
MARTINEZ CHAVARRIA, MARIA MERCEDES 00046564068Q
MARTINEZ FERNANDEZ, JAVIER 00035077622T
MARTINEZ GARCIA, MARIA FRANCISCA 00043699298B
MARTINEZ PEREZ, EMMA 00046750118L
MARTINEZ PEREZ, SUSANNA 00046960513X
MARTINEZ SIMON, MARIA DEL ROSER 00035052274K
MATEU MORENO, GEMMA 00046763125P
MEJIAS GASSO, YOLANDA 00046738439R
MELLADO ALAMINOS, OSCAR 00046688922A
MELLADO MIÑARRO, RUTH 00046749007N
MENDIVE GUILLAMON, JULIO 00036912861T
MINGUELLA TORRES, JOSEFA 00078059373H
MOLINA CASTILLO, MARIA ISABEL 00043526768G
MOLINA PUIGSECH, ALEJANDRO 00036577453R
MOMPEL ALOY, PERE ANTONI 00037747372W
MORA TURA, ALBA 00038852266E
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MORENO SANCHEZ, MARIA ISABEL 00038810606S
MUIXENCH MASPONS, BERNAT XAVIER 00037745985H
MUÑOZ RAMIREZ, IVAN 00037385836A
NARVION JIMENEZ, MARIA ISABEL 00043681721Y
NAVACERRADA GARCIA, MIGUEL ANGEL 00046402641A
NEBOT NAVARRO, CRISTINA 00035095441V
NEGREDO ESTEBAN, SANDRA 00044004048B
ORTEGA SEGURA, DAVID 00043548768Q
ORTIZ VALVERDE, DAVID 00046753767B
OSORIO BLAS, NOEMI 00047617642Y
PAMIAS COLL, GEMMA 00035063140P
PEÑA PEÑA, CRISTOBAL 00031654240F
PENELLA BASANTA, ALVARO 00038789535N
PEREZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN 00052393785S
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA 00036956816W
PEREZ SALVADO, ENRIQUE 00037285212G
PEREZ VAQUERO, SERGI 00038821072Q
PICO JOVER, MARIA CRISTINA 00021653910P
PIQUER DUESA, MARTA 00046118772T
PIZARRO TEJERO, EMMA 00076228300K
PORTA ABAD, JOSE 00052628013B
PUIG ALART, FERRAN 00040561672E
PUIG MORA, MARIA LUISA 00046331303B
PUIGSECH GARCIA, NIEVES 00036511671E
PUJOL JOVER, MERITXELL 00046655367M
QUEROL TIENDA, SONIA 00034765439L
QUILES SANCHEZ, MANEL 00037666975J
RAMOS RAMOS, JAVIER 00046350619F
REDONDO CALDERON, ALBERTO 00033944418Y
REQUENA RUIZ, ABRAHAM 00043545614J
REQUENA RUIZ, MIRIAM 00043545615Z
RIBALTA MONRABA, MARTA 00040986608X
RIERA JOFRE, JORDI MIQUEL 00046335841H
RIVAS BARTOLI, ANNA 00046577486W
RODRIGUEZ ALGABA, VICTOR 00038461249M
RODRIGUEZ AZNAR, EVA 00038143174C
RODRIGUEZ CIURANA, EDUARDO MANUEL 00039676776M
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 00043531783M
RUIZ ALABART, MERCÈ 00046565070Y
RUIZ LOPEZ, JUANA 00037369330B
RUIZ ROMERO, ESTER 00038142305W
RULL PUJADAS, JORGE 00040945083T
SANCHEZ ALARCON, JUAN 00053129792E
SANCHEZ CASTRO, JORGE EFREN 00034732272H
SARDA CABESTANY, MARIBEL 00038124932V
SBERT ZACARIAS, RUTH 00041501623D
SERRA SOLANICH, JOSE MARIA 00039331761J
SILLERO BERNAL, HECTOR 00014623105G
SIMON LOPEZ, ANA MARIA 00037331865J
SINDREU FERNANDEZ, ISABEL 00043690558B
SOLE IVERN, FREDERIC 00039680749E
SOTO SEGURA, SERGIO AITOR 00039713341T
SURIOL BUSQUETS, JOSE 00043682422V
TERRES ESPINA, SERGI 00043681149D
TOBAR RAMIREZ, GUSTAVO 00035119766P
TOMAS FACERIAS, EVA MARIA 00038122234X
TORREJON ALABAU, TERESA 00046554010D
TORRES BLANQUET, MONTSERRAT 00037251398T
TUDELA GARCIA, MARIA TERESA 00046509801Y
TUTUSAUS BLASCO, YOLANDA 00038449087X
VALDIVIA NAVARRO, ANTONI 00045478355H
VALDIVIA NAVARRO, MARIA MERCEDES 00045478354V
VALLES PLA, MARIÀ 00040899411Y
VEA RODRIGUEZ, SUSANA 00034750304H
VIDAL MUÑOZ, ELISENDA 00046693474R
VIDAL ROSELLO, GEMMA 00039881074V
VILCHES GRAU, RAQUEL 00046348186N
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LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS

COGNOMS I NOM NIF Motius d’exclusió

BURGUILLO VELAZQUEZ, MARIA DEL SOL 00033514077H AT
FERRERO MORA, JUAN 00046763822S AT
GOMEZ ELVIRA, MARIA CRUZ 00046028845A AT
TEJEDOR DORIA, JOSE MANUEL 00038120452E NA

NA: Manca còpia confrontada DNI o document adreditatiu de la nacionalitat

AT: Manca abonament taxa

FT: Sol·licitud fora de termini

NT: No posseeix la titulació exigida

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE LLENGUA CATALANA

COGNOMS I NOM NIF  LLENGUA CATALANA

ALAMINOS GUERRERO, JOSEFA 00046515922D Exempta
ALBIOL NOGUERA, MONTSERRAT 00038547906K Exempta
ALONSO LACARRA, LLUIS 00037314966Q Exempt
ALONSO PORTERO, ROCIO 00038082815J Exempta
ALVAREZ NIETO, SARA 00043526917S Exempta
AMELA PUERTOLAS, MARTA 00043687233K Exempta
ANGUERA MARCO, JUDIT 00039886274L Exempta
ARMENGOL MARTINEZ, ARAN 00047163889C Exempt
ARRANZ MUÑOZ, MARIANO 00047644836Z Exempt
BASCUÑANA VILLAUBI, GEMMA 00046693874X Exempta
BELLAVISTA DALMAU, DAVID 00038792396K Exempt
BERMUDEZ FERNANDEZ, ANA BELEN 00052914506Q Exempta
BERTRAN GARCIA, SERGIO 00044020940K Exempt
BLAS GONZALEZ, DAVID 00047611211S Exempt
BLASCO ARGENTE, GLORIA 00052421832W Exempta
BOIRA BALAGUER, PATRICI 00036973390Q Exempt
BOSCH GIMENEZ, MONTSERRAT 00036570054P Exempta
BUSQUETS GUTIERREZ, EVA 00079271295R Exempta
CAMPOS CASAS, PURIFICACION 00038526494E Exempta
CAMPS BOY, JOSEP 00037368972K Exempt
CARBONELL FRANCO, EMPAR 00022570059K Exempta
CARRANZA MORALES, JAVIER 00038834058F Exempt
CASTRO CHICOT, MARIA LUISA 00073193361R Exempta
CHORDA BERTRAN, MARINA 00035034408A Exempta
CLARAMUNT SANCHEZ, RAMON 00037278022J Exempt
COLELL BALSERA, MARTA 00043519602Z Exempta
COLL SOLANS, MARIA TERESA 00046343893C Exempta
COLL SOLANS, MONTSERRAT 00046346664P Exempta
COMANGES GUITART, MARIA TERESA 00046136741Y Exempta
CORRAL MARTINEZ, ANTONIO 00052197991C Exempt
CREMADES ORTEGA, MARIA JESUS 00052216192M Exempta
DARIAS FERNANDEZ, EVELYN 00044988478H Exempta
DAUNIS MENDANA, LUIS 00038138218D Exempt
DE PRADA NUÑEZ DE CASTRO, JAVIER 00047646533D Exempt
DELPRAT CLA, JOSEP ORIOL 00046316701Z Exempt
ESCALONA FONTDECABA, GREGORI 00046356477T Exempt
ESPINOSA CAPARROS, MARIA 00038826621E Exempta
ESTEBAN MEDINA, JOSEP 00036976577Y Exempt
FABREGAS SANGRA, MARIA GLORIA 00039358227Y Exempta
FALOMIR BALLEGA, SERGIO 00038449704Y Exempt
FERNANDEZ GARGALLO, MARIA ISABEL 00043505739C Exempta
FERNANDEZ MORENO, JUAN PABLO 00031626213V Exempt
FERNANDEZ ONIEVA, ANA BELEN 00046456342E Exempta
FERNANDEZ PARADA, MARIA DOLORES 00043429372J Exempta
FONT VINYES, ANGELS 00033933069L Exempta
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FORTES ROCA, PILAR 00018973871K Exempta
FRANCO ESCOBAR, CARLES 00037678900R Exempt
FUENTES GALLEGO, SUSANA 00046566188C Exempta
GALLOFRE BERNAT, MONTSERRAT 00038487224J Exempta
GANDARA GAYA, GERARD 00038133437N Exempt
GARCIA ARIAS, FRANCESC XAVIER 00043684849Y Exempt
GARCIA COLL, JOSE LUIS 00038853470F Exempt
GARCIA GARCIA, MARIA DIGNA 00036957448J Exempta
GARCIA MAYNE, BENITO 00052211126E Exempt
GARCIA PARERA, JOAN 00079281080B Exempt
GARCIA SAMANES, CARLOS 00043419323S Exempt
GARCIA SOLSONA, MONTSERRAT 00046541512T Exempta
GARCIA YRIARTE, JAIME 00036565907R Exempt
GAVIN FONTANALS, MARC 00043686377Q Exempt
GIL SOLAZ, MANUEL 00036558884Q Exempt
GIRON CAMACHO, BALBINA 00038550229K Exempta
GODINA CARRERAS, MARIA EULALIA 00038138932X Exempta
GONZALVO PEREZ, MIQUEL ANGEL 00043510598A Exempt
GUILLAMAT RUBIO, RAMON 00040977230Q Exempt
HERAS VIGER, CRISTINA 00046337991Y Exempta
HERNANDEZ BLASCO, NOEMI 00046649205F Exempta
HERNANDEZ TUDELA, LAURA JULIA 00047270611E Exempta
HERVAS MARTINEZ, DAVID 00037385573Q Exempt
IGLESIAS CRUZ, SILVIA 00043692528A Exempta
IGLESIAS REÑE, JOSEP 00039837727W Exempt
INEVA GOYA, DAVID 00052461559P Exempt
JERONIMO IZCARA, MERCEDES 00046403455N Exempta
JIMENEZ LOPEZ, MARIA DOLORES 00052756523C Exempta
JODAR ASENSIO, MARIA JOSE 00038448646Y Exempta
KUHLMANN MOLINA, ANTONIO 00037739171N Exempt
LACASTA GONZALO, RAQUEL 00053125401R Exempta
LACUEVA RAICH, FRANCESC D’ASSIS 00040891155F Exempt
LOPEZ ALCALA, ESTER 00053065001E Exempta
LOPEZ ALCAZAR, JUAN FRANCISCO 00039349509M Exempt
LOPEZ RUIZ, HECTOR 00046985824K Exempt
LOPEZ RUIZ, MATEO 00046970204H Exempt
MALLO GARCIA, ANA MARIA 00035074952K Exempta
MARI JULIA, MANEL 00043416177C Exempt
MARRASE MAÑE, FRANCESC XAVIER 00039690720B Exempt
MARTI CARRION, BEATRIU 00037324353E Exempta
MARTIN MONTALVO, JOSE ANTONIO 00040527048J Exempt
MARTIN MONTES, MARINA VIRGINIA 00037287092K Exempta
MARTINEZ CHAVARRIA, MARIA MERCEDES 00046564068Q Exempta
MARTINEZ FERNANDEZ, JAVIER 00035077622T Exempt
MARTINEZ GARCIA, MARIA FRANCISCA 00043699298B Exempt
MARTINEZ PEREZ, EMMA 00046750118L Exempta
MARTINEZ PEREZ, SUSANNA 00046960513X Exempta
MARTINEZ SIMON, MARIA DEL ROSER 00035052274K Exempta
MATEU MORENO, GEMMA 00046763125P Exempta
MEJIAS GASSO, YOLANDA 00046738439R Exempta
MELLADO ALAMINOS, OSCAR 00046688922A Exempt
MELLADO MIÑARRO, RUTH 00046749007N Exempta
MENDIVE GUILLAMON, JULIO 00036912861T Exempt
MINGUELLA TORRES, JOSEFA 00078059373H Exempta
MOLINA CASTILLO, MARIA ISABEL 00043526768G Exempta
MORA TURA, ALBA 00038852266E Exempta
MUIXENCH MASPONS, BERNAT XAVIER 00037745985H Exempt
MUÑOZ RAMIREZ, IVAN 00037385836A Exempt
NARVION JIMENEZ, MARIA ISABEL 00043681721Y Exempta
NEBOT NAVARRO, CRISTINA 00035095441V Exempta
NEGREDO ESTEBAN, SANDRA 00044004048B Exempta
ORTEGA SEGURA, DAVID 00043548768Q Exempt
ORTIZ VALVERDE, DAVID 00046753767B Exempt
OSORIO BLAS, NOEMI 00047617642Y Exempta
PAMIAS COLL, GEMMA 00035063140P Exempta
PEREZ CASTILLO, MARIA DEL CARMEN 00052393785S Exempta
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA 00036956816W Exempta
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PEREZ SALVADO, ENRIQUE 00037285212G Exempt
PEREZ VAQUERO, SERGI 00038821072Q Exempt
PIQUER DUESA, MARTA 00046118772T Exempta
PORTA ABAD, JOSE 00052628013B Exempt
PUIG ALART, FERRAN 00040561672E Exempt
PUIG MORA, MARIA LUISA 00046331303B Exempta
PUIGSECH GARCIA, NIEVES 00036511671E Exempta
PUJOL JOVER, MERITXELL 00046655367M Exempta
QUEROL TIENDA, SONIA 00034765439L Exempta
QUILES SANCHEZ, MANEL 00037666975J Exempt
RAMOS RAMOS, JAVIER 00046350619F Exempt
REQUENA RUIZ, ABRAHAM 00043545614J Exempt
REQUENA RUIZ, MIRIAM 00043545615Z Exempta
RIBALTA MONRABA, MARTA 00040986608X Exempta
RIERA JOFRE, JORDI MIQUEL 00046335841H Exempt
RIVAS BARTOLI, ANNA 00046577486W Exempta
RODRIGUEZ ALGABA, VICTOR 00038461249M Exempt
RODRIGUEZ AZNAR, EVA 00038143174C Exempta
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN 00043531783M Exempta
RUIZ ALABART, MERCÈ 00046565070Y Exempta
RUIZ LOPEZ, JUANA 00037369330B Exempta
RUIZ ROMERO, ESTER 00038142305W Exempta
SANCHEZ ALARCON, JUAN 00053129792E Exempt
SANCHEZ CASTRO, JORGE EFREN 00034732272H Exempt
SARDA CABESTANY, MARIBEL 00038124932V Exempta
SBERT ZACARIAS, RUTH 00041501623D Exempta
SERRA SOLANICH, JOSE MARIA 00039331761J Exempt
SILLERO BERNAL, HECTOR 00014623105G Exempt
SIMON LOPEZ, ANA MARIA 00037331865J Exempta
SINDREU FERNANDEZ, ISABEL 00043690558B Exempta
SOLE IVERN, FREDERIC 00039680749E Exempt
TERRES ESPINA, SERGI 00043681149D Exempt
TOMAS FACERIAS, EVA MARIA 00038122234X Exempta
TORREJON ALABAU, TERESA 00046554010D Exempta
TORRES BLANQUET, MONTSERRAT 00037251398T Exempta
TUDELA GARCIA, MARIA TERESA 00046509801Y Exempta
TUTUSAUS BLASCO, YOLANDA 00038449087X Exempta
VALDIVIA NAVARRO, ANTONI 00045478355H Exempt
VALDIVIA NAVARRO, MARIA MERCEDES 00045478354V Exempt
VALLES PLA, MARIÀ 00040899411Y Exempt
VIDAL MUÑOZ, ELISENDA 00046693474R Exempta
VIDAL ROSELLO, GEMMA 00039881074V Exempta
VILCHES GRAU, RAQUEL 00046348186N Exempta
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Concurs-oposició lliure per a proveir
dues places de documentalista del
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00008/07

Llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos i llista provisional d’aspirants
exempts de realitzar la prova de coneixe-
ments de llengua catalana

RESOLUCIÓ

de 18 de març de 2005, per la qual s’aproven i es fan
públiques la llista provisional d’aspirants admesos i
exclosos i la llista provisional d’aspirants exempts de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana
en la convocatòria de concurs oposició lliure per a
proveir dues places de documentalista del Parlament de
Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 02/05)

Atès el que estableixen les bases 5.1 i 5.2 de la convo-
catòria de concurs oposició lliure per a proveir dues
places de documentalista del Parlament de Catalunya
(núm. de registre de la convocatòria 02/05), aprovada
per Acord de la Mesa del Parlament en la sessió de l’11
de gener de 2005 (DOGC núm. 4322, de 14.2.2005);

RESOLC:

ARTICLE 1

Aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants
admesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclu-
sió, i la llista provisional d’aspirants exempts de realit-
zar la prova de coneixements de llengua catalana, dels
que han presentat sol·licitud per participar en la convo-
catòria del concurs oposició lliure per a proveir dues
places de documentalista del Parlament de Catalunya
(núm. de registre de la convocatòria 02/05)

ARTICLE 2

Els aspirants disposen d’un termini de deu dies comp-
tats de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució
al BOPC per formular les reclamacions que creguin
oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’ha-
gin pogut produir, o per adjuntar la documentació que
es requereix a la base 3.2 de la convocatòria, les quals
es presentaran, juntament amb una fotocòpia de la
sol·licitud de participació en la convocatòria, en el Re-
gistre d’Oficialia Major del Parlament de Catalunya.

En cas que els aspirants exclosos no esmenin dins el
termini indicat els defectes a ells imputables, o no ad-
juntin la documentació preceptiva que n’hagi motivat
l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·li-
citud.

ARTICLE 3

La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya, substitueix la notificació
als interessats, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

ARTICLE 4

D’acord amb el que disposa la base 5.3 de la convoca-
tòria, la Mesa, aprovarà i farà públiques la llista defini-
tiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la
prova de coneixements de llengua catalana.

Contra aquesta resolució, les persones interessades
poden interposar recurs d’alçada davant la Mesa del
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la data de la seva publicació de conformitat amb
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener.

Palau del Parlament, 18 de març de 2005

Xavier Muro i Bas
Director de Govern Interior

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS

COGNOMS I NOM NIF

ALARCON LEAL, SALUT 00034766937E
ALBARRACIN RAMIREZ, JOSE ALBERTO 00074657609T
BOSCH JORBA, ELVIRA 00039340135S
CAPELLA SOLER, SÒNIA 00043122483J
CASARES ROCA, EULALIA 00035076937M
FERNANDEZ MARASSA, CONCEPCIÓN 00009763518H
MONSERGAS FERRER, DAVID 00052399808N
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LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXEMPTS DE REALITZAR LA PROVA DE LLENGUA CATALANA

COGNOMS I NOM  LLENGUA CATALANA

FERNANDEZ MARASSA, CONCEPCIÓN Exempta
CAPELLA SOLER, SÒNIA Exempta
MONSERGAS FERRER, DAVID Exempt
ALARCON LEAL, SALUT Exempta
CASARES ROCA, EULALIA Exempta
BOSCH JORBA, ELVIRA Exempta

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Resolució de la Mesa del Parlament de
Catalunya de 8 de març de 2005, que
acorda convocar licitació pública per a
la contractació del servei de neteja del
Parlament de Catalunya

Anunci

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 8 de
març de 2005, ha acordat convocar licitació pública per
a la contractació del servei de neteja del Parlament de
Catalunya.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de Catalunya

b) Dependència que tramita l’expedient: Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: contractació del servei de
neteja del Palau del Parlament

b) Divisió per lots i número: no

c) Lloc d’execució: Edifici Palau del Parlament de Ca-
talunya i dos magatzems situats als afores de Barcelona.

d) Termini d’execució: Un any, prorrogable anualment
(període màxim LCAP)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: urgent

b) Procediment: obert

c) Forma: concurs

4. Pressupost base de la licitació. Import total: 745.000
euros, IVA inclòs.

5. Garantia provisional: 2% import pressupost.

Garantia definitiva: 4% import adjudicació

6. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya. Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de
la Ciutadella s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

d) Telèfon: 93 304 65 38

e) Fax: 93 304 65 39

f) Adreça e-mail: msala@parlament-cat.net

g) Pàgina web: www.parlament-cat.net

h) Data límit d’obtenció de documents i informació:
21.04.2005

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: grup U, subgrup 1, categoria D

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica
i professional: la que s’indica en les clàusules vuitena
i desena del plec de clàusules administratives particu-
lars.

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 29.04.2005

b) Documentació a presentar: la indicada en la clàusula
10.2 del plec.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Parlament de Catalunya. Registre d’Oficialia
Major.

2. Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de
la Ciutadella, s/n.

3. Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a
mantenir la seva oferta: tres mesos a partir de la finalit-
zació de la data fixada per a la recepció d’ofertes.

e) Admissió de variants (concurs): no
4.90.15.
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9. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Parlament de Catalunya.

b) Adreça: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de
la Ciutadella, s/n.

c) Localitat: Barcelona

d) Data: 04.05.05

e) Hora: 12 h.

10. Altres informacions: La informació restant s’espe-
cifica en els plecs de clàusules administratives particu-
lars.

11. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.

Palau del Parlament, 8 de març de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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