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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 9/1998,
del Codi de família, de la Llei 10/1998, d’unions es-
tables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de
successions per causa de mort en el dret civil de
Catalunya, en matèria d’adopció i tutela (tram. 200-
00010/07). Aprovació. p. 7

Llei dels recursos contra les qualifica-
cions dels registradors de la propietat de Catalunya
(tram. 202-00015/07). Aprovació. p. 10

1.10. Resolucions

Resolució 213/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aproven dos informes de
fiscalització (tram. 256-00001/07 i 256-00002/07).
Adopció en comissió. p. 11

Resolució 214/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la participació de la Generalitat en
la rehabilitació de la rectoria de Sant Julià d’Alfou,
a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental) (tram.
250-00367/07). Adopció en comissió. p. 12

Resolució 215/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’impuls de l’any de Josep Mas Dor-
dal (tram. 250-00372/07). Adopció en comissió. p. 13

Resolució 216/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la reforma de l’institut d’educació se-
cundària i superior d’ensenyaments professionals
Montilivi, de Girona (tram. 250-00389/07). Adopció
en comissió. p. 13

Resolució 217/VII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’acorda de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei d’ad-
dició 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 (tram. 270-00006/07).
Adopció. p. 14

Resolució 218/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 d’addició d’un nou apartat a l’arti-
cle 205 del text refós de la Llei general de la Segu-
retat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994
(tram. 271-00012/07). Adopció. p. 15

1.15. Mocions

Moció 40/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la transparència, la qualitat i l’eficiència

del sistema de salut català (tram. 302-00113/07).
Aprovació pel Ple. p. 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’estat de la tramitació de la gestió i el pagament
dels ajuts per a les persones afectades per l’esvo-
ranc de la línia 5 del metro al barri del Carmel, de
Barcelona (tram. 300-00947/07). Substanciació. p. 16

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la gent gran (tram. 300-00949/07). Subs-
tanciació. p. 16

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’equilibri territorial (tram. 300-00950/07).
Substanciació. p. 16

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

2.01. Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies
(tram. 202-00035/07). Decaïment. p. 17

Proposició de llei per la qual es crea
l’Institut Català d’Estudis d’Opinió Pública (ICEOP)
(tram. 202-00042/07). Decaïment. p. 17

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el turisme
de neu i de muntanya (tram. 250-00407/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou decret d’incentius a la inversió (tram. 250-
00409/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a establir mecanismes de cofinança-
ment de la taxa de recollida de deixalles comercials
amb els comerciants (tram. 250-00421/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei sobre els ajuts
relatius a la promoció de les estacions d’esquí nòr-
dic a l’alt Pirineu (tram. 250-00440/07). Rebuig. p. 17

Proposició no de llei sobre la creació
d’una línia d’ajuts i crèdits tous per als comerciants
del barri del Carmel, de Barcelona, afectats per la si-
tuació derivada de l’esfondrament ocasionat per les
obres de la línia 5 del metro (tram. 250-00495/07).
Rebuig. p. 17
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Proposició no de llei sobre el sector
industrial a la comarca de l’Anoia (tram. 250-
00499/07). Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre el consor-
ci Ripollès Desenvolupament (tram. 250-00503/07).
Rebuig. p. 18

Proposició no de llei sobre el Pla es-
tratègic del sector terciari del Ripollès (tram. 250-
00504/07). Rebuig. p. 18

2.10.65. 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 orgànica de transfe-
rència a la Generalitat de Catalunya de les compe-
tències executives en matèria de ferrocarrils de
rodalia i regionals (tram. 270-00013/07). Decaï-
ment. p. 18

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de transferència a la
Generalitat de Catalunya dels mitjans personals,
materials i funcionals en matèria de gestió dels
aeroports catalans (tram. 270-00014/07). Decaï-
ment. p. 18

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’aplicació de la Llei 16/
2002, de protecció contra la contaminació acústica,
i de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllu-
menament per a la protecció del medi nocturn
(tram. 302-00110/07). Rebuig. p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Servei d’Ocupació de
Catalunya (tram. 302-00111/07). Rebuig. p. 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les informacions que facili-
ta (tram. 302-00112/07). Rebuig. p. 18

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 la Comissió Jurídi-
ca Assessora (tram. 200-00011/07). Informe de la
Ponència de la Comissió. p. 19

Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions (tram. 200-
00016/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 18

Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
(tram. 200-00018/07). Tramitació pel procediment
d’urgència. p. 29

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de
nomenament o de conformitat

Designació dels diputats que han de
defensar 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. 271-00012/07). Proposta de
candidats. p. 29

3.10.25. Proposicions no de llei

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).
Esmenes presentades. p. 29

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). Esmenes presentades. p. 30

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment de la connexió aèria Girona - Madrid (tram.
250-00524/07). Esmenes presentades. p. 30

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció mèdica del dispensari de Be-
gues (Baix Llobregat) (tram. 250-00542/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 30

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). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 30

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs (tram. 250-00545/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 30

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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 31

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant nord de Calldetenes (Osona) (tram.
250-00550/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 31

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). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 31

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). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 31

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). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 31

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació a temps parcial (tram. 250-00589/07). Presen-
tació. p. 31

Proposició no de llei sobre la moder-
nització dels serveis públics d’ocupació i la comple-
mentació amb la promoció d’un sistema d’agències
privades de col·locació (tram. 250-00590/07). Pre-
sentació. p. 32

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de mobilitat geogràfica en l’àmbit
laboral (tram. 250-00591/07). Presentació. p. 32

Proposició no de llei sobre l’increment,
per a l’exercici del 2006, dels ajuts existents en
matèria d’innovació, recerca i desenvolupament per
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a les empreses catalanes (tram. 250-00592/07). Pre-
sentació. p. 33

Proposició no de llei sobre la difusió
de les possibilitats laborals que ofereix la formació
professional (tram. 250-00593/07). Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre la integra-
ció de la població immigrada en l’àmbit laboral i
social mitjançant una nova política d’immigració
(tram. 250-00594/07). Presentació. p. 34

Proposició no de llei sobre la promoció
del desplaçament al lloc de treball amb transport
públic (tram. 250-00595/07). Presentació. p. 34

Proposició no de llei sobre la reforma
parcial de la Llei sobre l’impost de societats per tal
que les petites i mitjanes empreses puguin benefi-
ciar-se de deduccions per la despesa feta en la pre-
venció de riscos laborals (tram. 250-00596/07).
Presentació. p. 35

Proposició no de llei sobre la millora de
l’atenció primària de salut a Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) (tram. 250-00597/07). Presentació. p. 35

Proposició no de llei sobre el senderis-
me (tram. 250-00598/07). Presentació. p. 36

Proposició no de llei sobre la domicili-
ació a Barcelona de la Societat Estatal per a la Pro-
moció i l’Atracció de les Inversions Exteriors (tram.
250-00599/07). Presentació. p. 37

Proposició no de llei sobre el condici-
onament i la millora de la carretera T-330 entre l’Eix
de l’Ebre i la ratlla d’Aragó (tram. 250-00600/07).
Presentació. p. 37

Proposició no de llei sobre la remo-
delació de l’edifici de l’Associació Gent Gran Riera
d’Aragó, de Reus (Baix Camp) (tram. 250-00601/07).
Presentació. p. 38

Proposició no de llei sobre la millora
del servei de ferrocarrils entre Reus (Baix Camp) i
Barcelona i sobre la remodelació i la modernització
de l’estació d’aquella ciutat (tram. 250-00602/07).
Presentació. p. 38

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Salàs de Pallars (Pallars Jussà) (tram.
250-00603/07). Presentació. p. 39

Proposició no de llei sobre la cloenda
del 75è aniversari de la connexió ferroviària entre
l’Estat espanyol i l’Estat francès que comunica Bar-
celona i París (tram. 250-00604/07). Presentació. p. 40

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós en el partit judicial de Manre-
sa (Bages) (tram. 250-00605/07). Presentació. p. 40

Proposició no de llei sobre les actua-
cions del Departament de Treball i Indústria davant
el procés de liquidació de l’empresa Mitasa i sobre
un pla de reimpuls industrial del Berguedà i el Se-
grià (tram. 250-00606/07). Presentació. p. 41

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

Proposta de resolució per la qual s’a-
corda de presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de no-acumulació de les

rendes amb la pensió de viduïtat per a les persones
vídues (tram. 270-00007/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 42

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les informacions que facili-
ta (tram. 302-00112/07). Esmenes presentades. p. 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la transparència, la qualitat
i l’eficiència del sistema de salut català (tram. 302-
00113/07). Esmenes presentades. p. 42

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 21/2004 sobre les contractacions i les
despeses efectuades per la Generalitat o les seves
empreses i organismes autònoms i per les adminis-
tracions locals amb: Europraxis Consulting Holding
SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, i In-
dra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002
(tram. 258-00019/07). Obertura del procediment i
encàrrec a la Comissió. p. 43

4. INFORMACIÓ
4.45. Composició dels òrgans de la cam-

bra

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea (tram.
405-00003/07). Substitució de diputats. p. 43

Composició de la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Economia i de les
Repercussions en les Relacions Internacionals (tram.
406-00002/07). Substitució de diputats. p. 43

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 54/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
desplegament integral de la Llei 2/2002, d’urbanis-
me (tram. 290-00008/07). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 44

Control del compliment de la Resolu-
ció 130/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
signatura i la ratificació de la Convenció de les
Nacions Unides per a la protecció dels drets de tots
els treballadors migrants i llurs familiars (tram. 290-
00074/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 44

Control del compliment de la Resolu-
ció 131/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
inclusió dels llicenciats en ciència i tecnologia dels
aliments en l’ordenació dels cossos i les escales del
personal funcionari de l’Administració de la Gene-
ralitat (tram. 290-00075/07). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 132/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
inclusió dels distintius o els símbols autonòmics en
les matrícules dels vehicles (tram. 290-00076/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 133/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
prohibició de les concentracions feixistes i de les
que facin apologia de la violència, la xenofòbia i
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l’homofòbia (tram. 290-00077/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 134/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
cobriment de les necessitats de transport sanitari i
l’acolliment d’aquest tipus de transport en els parcs
de bombers (tram. 290-00078/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 141/VII del Parlament de Catalunya, sobre
l’adaptació de les instal·lacions de Renfe a les per-
sones amb mobilitat reduïda (tram. 290-00084/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 143/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
Carta de drets i deures de la gent gran de Catalu-
nya (tram. 290-00086/07). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 47

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció
25/VII del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca sanitària (tram. 390-00025/07). Informe relatiu al
compliment de la Moció. p. 47

Control del compliment de la Moció
26/VII del Parlament de Catalunya, sobre la recep-
ció de TV3 i C33/K3 a les Illes Balears (tram. 390-
00026/07). Informe relatiu al compliment de la Mo-
ció. p. 49

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Institut Català de la Dona davant la
comissió corresponent perquè exposi les línies del
Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de
dones a Catalunya (tram. 356-00283/07). Sol·licitud
i tramesa a la Comissió. p. 50

Sol·licitud de compareixença del se-
cretari general de l’esport, davant la Comissió de
Política Cultural, perquè informi sobre el recent pro-
cés electoral a la presidència de la Federació Ca-
talana de Futbol (tram. 356-00284/07). Sol·licitud. p. 50

Sol·licitud de compareixença de la
consellera d’Educació davant la Comissió de Polí-
tica Cultural perquè informi sobre l’avantprojecte de
llei orgànica d’educació que reforma l’actual legis-
lació d’ensenyament no universitari (tram. 356-
00288/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 50

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell Nacional de Dones de Catalu-
nya davant la Comissió per als Drets de les Dones
perquè informin sobre el desenvolupament i les
conclusions de la 49a Conferència de Nacions
Unides sobre els Drets de les Dones (tram. 356-
00296/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 50

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison davant la Comissió per als Drets de
les Dones perquè expliquin l’experiència associati-
va d’aquest centre i el primer any de funcionament
del projecte (tram. 356-00297/07). Sol·licitud i tra-
mesa a la Comissió. p. 51

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Dones de la Unió de Pagesos davant
la Comissió per als Drets de les Dones perquè ex-
pliquin les aportacions d’aquesta entitat al I Con-

grés del Món Rural (tram. 356-00298/07). Sol·licitud
i tramesa a la Comissió. p. 51

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) da-
vant la comissió corresponent perquè informi sobre
l’evolució d’aquest servei durant la legislatura actual
i particularment sobre el nou model de descentra-
lització (tram. 356-00299/07). Sol·licitud i tramesa a
la Comissió. p. 51

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Carlos López i Carreras, administrador de l’empre-
sa Eurogeotècnica, SA 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. 356-00300/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 51

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Agustín del Castillo i Jiménez, director general de
la xarxa de metro de TMB, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre 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, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti
el seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 356-00301/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 52

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Ricardo Franco Barberán, delegat de l’empresa
Dragados a Catalunya per a l’execució de les obres
de la Línia 3, 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.
356-00302/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 52

Sol·licitud de compareixença del Sr.
José Manuel Serrano, enginyer assessor puntual
sobre la consolidació del terreny immediatament
després de l’esfondrament, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre 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, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti
el seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 356-00303/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 52

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Eduardo Alonso Pérez de Agreda, enginyer asses-
sor puntual sobre la consolidació del terreny imme-
diatament després de l’esfondrament, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
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testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
356-00306/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 53

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

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la conse-
llera d’Interior sobre el Pla de seguretat viària 2005-
2007 (tram. 355-00093/07). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. p. 53
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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-
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Compareixença del Sr. Carlos López i
Carreras, administrador de l’empresa Eurogeo-
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testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
357-00186/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 57

Compareixença del Sr. Agustín del
Castillo i Jiménez, director general de la xarxa de
metro de TMB, davant la Comissió d’Investigació
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 9/1998,
del Codi de família, de la Llei 10/1998,
d’unions estables de parella, i de la
Llei 40/1991, del Codi de successions
per causa de mort en el dret civil de Ca-
talunya, en matèria d’adopció i tutela
Tram. 200-00010/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 50, 31.03.2005, DSPC-P 41

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 31 de
març de 2005, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 9/1998, del Codi
de família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de
parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de successions
per causa de mort en el dret civil de Catalunya, en ma-
tèria d’adopció i tutela, les esmenes subsegüents al
Dictamen del Consell Consultiu i les esmenes reserva-
des pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia, i d’acord
amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha
aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 9/1998, DEL CODI DE

FAMÍLIA, DE LA LLEI 10/1998, D’UNIONS ESTABLES DE

PARELLA, I DE LA LLEI 40/1991, DEL CODI DE SUCCESSI-
ONS PER CAUSA DE MORT EN EL DRET CIVIL DE CATALU-
NYA, EN MATÈRIA D’ADOPCIÓ I TUTELA

PREÀMBUL

L’ordenament civil català va ésser el primer a l’Estat
espanyol d’arrenglerar-se amb els aleshores incipients
corrents prelegislatius i legislatius que, en l’àmbit de les
parelles de fet, començaven a aflorar en els ordena-
ments del nostre entorn geogràfic i cultural. Així, ja el
preàmbul de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d’unions
estables de parella, reconeixia que, a banda del matri-
moni, en la societat catalana hi havia altres formes
d’unió en convivència de caràcter estable, tant heterose-
xuals com homosexuals, i que els darrers anys havien
augmentat. A més a més, remarcava que aquest augment
s’havia produït d’una manera paral·lela al creixement de
l’acceptació que totes aquestes altres formes tenien en
la nostra societat. Pel que fa a l’adopció, però, la Llei
es mantingué en les mateixes coordenades que el Codi
de família, i limità tant l’adopció conjunta com la dels

fills del convivent al matrimoni i a les parelles forma-
des per un home i una dona.

Ara, aquesta llei fa un pas endavant i elimina la dita
restricció legal a l’adopció per parelles homosexuals,
en el marc del que disposa la Resolució del Parlament
Europeu del 4 de setembre de 2003, sobre la situació
dels drets fonamentals a la Unió Europea, la qual rei-
tera en aquest punt la Resolució del 8 de febrer de
1994, sobre la igualtat dels drets dels gais i les lesbia-
nes a la Comunitat Europea, que insta els estats mem-
bres a vetllar per l’aplicació del principi d’igualtat de
tracte, amb independència de l’orientació sexual de les
persones interessades, en totes les disposicions jurídi-
ques i administratives.

Aquesta ha estat també la línia d’altres països europeus
que han aprovat normes que, tot i alguna diferència de
matís, coincideixen a admetre aquestes adopcions:
Holanda, Suècia i Anglaterra regulen l’adopció conjun-
ta, i Dinamarca, Islàndia i Noruega la circumscriuen als
fills del convivent. Dins l’Estat espanyol, Navarra, el
País Basc i, recentment, Aragó també han aprovat sen-
gles lleis que eliminen les restriccions legals que hi
havia fins ara per a aquestes adopcions.

L’article 39 de la Constitució espanyola fixa que els
poders públics tenen l’obligació d’assegurar la protec-
ció social, econòmica i jurídica de la família, la qual no
s’ha d’identificar necessàriament amb la que té l’origen
en el matrimoni. Efectivament, tal com afirma la Sen-
tència del Tribunal Constitucional 222/1992, aquesta
conclusió s’imposa pel sentit protector o tuïtiu amb què
la norma fonamental considera sempre la família, que
respon a imperatius vinculats al caràcter «social» de
l’Estat. En aquest marc, el mateix article 39 de la Cons-
titució espanyola fixa també, com un dels principis rec-
tors de la política social, l’obligació dels poders públics
d’assegurar la protecció integral dels fills; és a dir, exi-
geix que el legislador ordinari respecti l’esmentat prin-
cipi d’assistència i protecció dels fills menors. És a
l’empara d’aquests preceptes, i també del que disposa
l’article 8.2 de l’Estatut d’autonomia respecte de l’obli-
gació de promoure les condicions necessàries perquè la
llibertat i la igualtat de l’individu siguin reals i efecti-
ves i de remoure els obstacles que impedeixin o dificul-
tin llur plenitud, que la Generalitat, en l’exercici de la
competència legislativa que li reconeix l’article 9.2 de
l’Estatut d’autonomia en matèria civil, ha aprovat aques-
ta llei, que elimina els obstacles que hi havia fins ara
perquè les persones que integren una parella homose-
xual que conviu amb caràcter estable adoptin un fill o
una filla.

El concepte modern de l’adopció com una mesura so-
bretot per a protegir els menors l’ha allunyat radical-
ment de l’estretor amb què s’havia concebut a l’origen.
Ja amb la incorporació, gairebé fa mig segle, de l’adop-
ció plena –reservada exclusivament als menors abando-
nats i als expòsits– es va produir una renovació substan-
cial d’aquesta institució, que adquiria així un perfil
marcat de protecció de menors, en el qual les reformes
successives no han fet sinó aprofundir. En aquesta ma-
teixa direcció, un cop la Generalitat va haver recuperat
la competència legislativa, el Parlament va aprovar la
Llei 11/1985, del 13 de juny, de protecció de menors,

1.01.01.
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que, ja sense cap mena de dubte, concebia l’adopció
com l’últim pas en l’actuació protectora, quan no és
possible retornar el menor a la seva família. Després, la
Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i de l’adopció, va
assentar-se, encara amb més força, en aquest mateix
principi: això és, que, per sobre de tot, ha de prevaler la
protecció i l’interès del menor. El Codi de família, l’any
1998, es va limitar a incorporar, sense canvis substan-
cials, la regulació d’aquella llei especial, de manera que
hom pot afirmar que, avui dia, l’adopció només té un
sentit ple en el marc de les mesures de protecció dels
menors desemparats, sense excloure, és clar, els casos
–més aviat excepcionals– en què es permet l’adopció
fora d’aquest àmbit.

Aquesta llei parteix de la base que allò que és millor per
a l’interès del menor només es pot determinar acurada-
ment en cada adopció concreta, i que no s’ha de fer
dependre, apriorísticament, de l’orientació sexual dels
sol·licitants. Ningú no té, de manera automàtica, el dret
d’adoptar, sinó que hi ha persones o famílies idònies
per a l’adopció. El que fa aquesta llei és equiparar les
persones homosexuals que conviuen more uxorio als
convivents heterosexuals, i els reconeix el dret a ésser
valorats com a possibles pares o mares adoptius. En fi,
allò que cal assegurar en tota adopció, sigui quina sigui
l’orientació sexual dels qui adopten, és l’interès supe-
rior del menor, la qual cosa correspon als poders pú-
blics competents en matèria de protecció de menors
desemparats i, en definitiva, correspon a l’autoritat ju-
dicial examinar, cas per cas, si cada sol·licitud concre-
ta s’adequa o no a aquest interès.

Es possibilita tant que un membre de la parella homo-
sexual adopti els fills de l’altre, com que tots dos adop-
tin conjuntament menors aliens, és a dir, que no tenen
cap mena de vincle afectiu amb la parella que adoptes.
En el primer cas, hom pretén legalitzar la situació de fet
en la qual el fill o filla té dues mares o dos pares, és a
dir, l’adopció es planteja, potencialment, com la millor
manera de reconèixer el vincle que hi ha amb el menor
i, al mateix temps, com un instrument adequat perquè,
en el seu interès, es puguin fer efectius les responsabi-
litats i els drets legals, i resoldre, en el marc del dret de
família, qualsevol tipus de problema que pugui sorgir
posteriorment en relació amb el menor. D’aquesta ma-
nera, la llei permet donar cobertura legal a una realitat
emocional: la d’aquests menors amb dos pares o dues
mares. En el cas de l’adopció conjunta, la llei parteix
del principi que el millor camí per a satisfer l’interès
superior del menor és, normalment, que convisqui, com
més aviat millor, en una llar idònia, de manera que pas-
si el mínim temps possible en un centre d’acolliment o,
fins i tot, en un acolliment familiar simple sense volun-
tat d’adoptar.

Atès que s’ha volgut donar una resposta legislativa
immediata a aquesta realitat social, s’ha optat per apro-
var una llei modificativa, en el benentès que aquesta
reforma s’haurà d’integrar en la tasca d’harmonització,
ja força avançada, del Codi de família i la resta de lleis
que han de conformar, en l’àmbit de la persona i la fa-
mília, el llibre segon del Codi civil de Catalunya.
Aleshores serà el moment, a més, d’harmonitzar el
que disposa aquesta llei amb la regulació de la resta

d’institucions, com ara la potestat –que, literalment,
encara es continua referint al model tradicional del pare
i la mare–, i d’introduir els canvis terminològics perti-
nents per a assolir una major neutralitat en termes de
gènere que s’adeqüi més a la disciplina de l’adopció
que resulta d’aquesta llei, això és, a la possibilitat que
el menor tingui dos pares o dues mares.

Amb la finalitat, doncs, de fer possible l’adopció per les
parelles homosexuals i amb la voluntat clara d’assegu-
rar la protecció de l’interès primordial dels infants, que
són, en definitiva, les persones beneficiàries d’aquesta
modificació legislativa, es deroga l’article 6 de la Llei
d’unions estables de parella i, en relació amb el Codi de
família, es modifiquen l’article 115, referit a l’adopció
conjunta per més d’una persona; l’article 117, sobre
l’adopció dels fills de l’altre membre de la unió esta-
ble; l’article 122, respecte de la necessitat d’assentir
en l’adopció individual; l’article 127, pel que fa als
efectes de l’adopció, i l’article 132, per a assenyalar que
aquesta nova regulació de l’adopció atribueix la filiació
a dos pares o dues mares. Es modifica també l’article
344 del Codi de successions, en aquest darrer cas per a
equiparar l’efecte del manteniment de drets successo-
ris abintestat (actualment tan sols previst per a l’adop-
ció dels fills del consort) a la dels fills del convivent en
parella estable, ja que continuen subsistint els vincles
de parentiu.

Finalment, fora de l’adopció, per raons de coherència
normativa es modifica també l’article 179 del Codi de
família, ja que no fóra lògic mantenir que no pot ésser
tutor o tutora qui conviu amb el pare o la mare del
menor en relació de parella homosexual, quan ara la llei
admet que pot adoptar. El mateix s’ha de dir respecte de
l’atribució de la tutela de l’incapacitat preferentment a
qui hi conviu en relació de parella amb caràcter estable;
en aquest darrer cas, es tracta d’una simple harmonit-
zació amb l’article 25 de la Llei d’unions estables, que
ja posa en primer lloc, en l’ordre de preferència de la
delació de la tutela, el convivent homosexual. La llei es
completa amb la modificació de la resta de preceptes
que, en diverses normes jurídiques, encara tenien en
compte les parelles de fet només de caràcter heterose-
xual.

ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 115 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 115 de la Llei 9/1998,
del 15 de juliol, del Codi de família, que resta redactat
de la manera següent:

«2. Només s’admet l’adopció per més d’una persona en
el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb
caràcter estable. En aquests casos, n’hi ha prou que una
de les persones que adopta hagi complert vint-i-cinc
anys.»

ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 117 DE LA LLEI

9/1998

Es modifiquen les lletres a i b de l’article 117.1 de la
Llei 9/1998, que resten redactades de la manera se-
güent:

«a) Els fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adop-
tant conviu en relació de parella amb caràcter estable.

1.01.01.
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En aquests casos, l’adopció requereix que la filiació no
estigui determinada legalment respecte a l’altre proge-
nitor, o que aquest hagi mort, o que estigui privat de la
potestat, o que estigui sotmès a una causa de privació
de la potestat, o que hi hagi donat l’assentiment.

»b) Els orfes que són parents de l’adoptant fins al ter-
cer grau de consanguinitat o afinitat.»

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 122 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica l’apartat 1.a de l’article 122 de la Llei 9/1998,
que resta redactat de la manera següent:

«1. Han de donar l’assentiment a l’adopció, si no estan
impossibilitats per a fer-ho:

»a) El cònjuge de l’adoptant, llevat del cas de separa-
ció judicial o de fet, o la persona amb qui l’adoptant
conviu en relació de parella amb caràcter estable.»

ARTICLE 4. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 127 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica l’apartat 2 de l’article 127 de la Llei 9/1998,
que resta redactat de la manera següent:

«2. L’adopció extingeix el parentiu entre la persona
adoptada i la seva família d’origen, llevat dels casos
establerts per l’article 117.1.a i de l’adopció entre pa-
rents fins al quart grau.»

ARTICLE 5. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 128 DE LA LLEI

9/1998

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 128 de la Llei 9/1998,
que es divideix en dos apartats que resten redactats de
la manera següent:

«1. La persona que és adoptada conjuntament porta els
cognoms dels adoptants en l’ordre que estableix la llei
o en l’ordre que aquests acordin en la inscripció del
primer fill o filla que tinguin en comú. Si els adoptants
són del mateix sexe, l’ordre dels cognoms és el que
elegeixin de comú acord. Si no hi ha acord, l’ordre el
decideix el jutge o jutgessa de primera instància, dins
el procediment d’adopció.

»2. L’adoptat o adoptada per una persona porta els cog-
noms d’aquesta, llevat del cas a què es refereix l’arti-
cle 117.1.a, en el qual conserva el cognom de la per-
sona amb qui té el vincle de filiació establert prèviament,
d’acord amb les normes de l’apartat 1 respecte de l’or-
dre dels cognoms. Si aquesta persona és del mateix
sexe que l’adoptant, ambdós han d’establir l’ordre dels
cognoms de comú acord en el moment de l’adopció. Si
no hi ha acord, l’ordre el decideix el jutge o jutgessa de
primera instància.»

2. Els antics apartats 2 i 3 de l’article 128 de la Llei 9/1998
passen a ésser els apartats 3 i 4, respectivament.

3. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 128 de la
Llei 9/1998, amb el text següent:

«5. En els supòsits anteriors d’elecció, petició d’inver-
sió o conservació, en el moment de l’adopció, els cog-
noms de la persona adoptada han d’ésser acordats ex-
pressament en la part dispositiva de la resolució judicial
per la qual es constitueix l’adopció.»

ARTICLE 6. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 132 DE LA LLEI

9/1998

1. L’article 132 de la Llei 9/1998 passa a ésser l’apar-
tat 1 de l’article 132.

2. S’afegeix un nou apartat, el 2, a l’article 132 de la
Llei 9/1998, amb el text següent:

«2. Si les persones a qui s’ha assignat la potestat sobre
els fills menors són del mateix sexe, es denominen
mares, si són dones, i pares, si són homes.»

ARTICLE 7. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 158 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica la lletra b de l’article 158 de la Llei 9/1998,
que resta redactada de la manera següent:

«b) L’adopció dels fills, llevat que ho siguin del cònju-
ge o de la persona amb qui l’adoptant conviu en rela-
ció de parella amb caràcter estable.»

ARTICLE 8. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 161 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica l’article 161 de la Llei 9/1998, que resta
redactat de la manera següent:

«La declaració judicial d’incapacitat dels fills majors
d’edat o emancipats, si ells mateixos no han designat
un tutor o una tutora, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 172, o bé si no és procedent la constitució de la
tutela a favor del cònjuge o de la persona amb qui con-
viu en relació estable de parella, o dels descendents, i
viuen encara el pare o la mare que eren els titulars de
la potestat, comporta la rehabilitació d’aquesta potes-
tat, que s’ha d’exercir, d’acord amb les excepcions que
pugui establir la resolució judicial, com si es tractés
d’un menor.»

ARTICLE 9. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 163 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica l’apartat 1.c de l’article 163 de la Llei 9/1998,
que resta redactat de la manera següent:

«1. Les potestats prorrogades o rehabilitades del pare i
de la mare s’extingeixen per:

»c) La constitució posterior de la tutela a favor del còn-
juge o de la persona amb qui es conviu en relació esta-
ble de parella o dels descendents.»

ARTICLE 10. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 179 DE LA LLEI

9/1998

Es modifiquen les lletres a i c de l’article 179.1 de la
Llei 9/1998, que resten redactades de la manera se-
güent:

«a) En la tutela de l’incapacitat, el seu cònjuge, si con-
viuen, o la persona amb qui l’incapacitat conviu en re-
lació estable de parella.

»c) El cònjuge del pare o de la mare del menor o inca-
pacitat, o la persona que, en morir l’un o l’altra, hi es-
tigués convivint en relació estable de parella; en amb-
dós casos, si la persona designada ha estat convivint
amb el menor o incapacitat.»
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ARTICLE 11. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 198 DE LA LLEI

9/1998

Es modifica la lletra b de l’article 198 de la Llei 9/1998,
que resta redactada de la manera següent:

«b) Quan la tutela correspongui a una persona casada
o que convisqui en relació estable de parella, i es cre-
gui convenient que el cònjuge o l’altre membre de la
parella també l’exerceixi.»

ARTICLE 12. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 344 DE LA LLEI

40/1991

Es modifica l’article 344 de la Llei 40/1991, del 30 de
desembre, del Codi de successions per causa de mort en
el dret civil de Catalunya, que resta redactat de la ma-
nera següent:

«En el cas d’adopció dels fills del consort o de la per-
sona amb qui l’adoptant conviu en relació de parella
amb caràcter estable, es manté el dret dels fills a succeir
abintestat a llur progenitor i els parents d’aquest, sens
perjudici dels drets successoris abintestat que puguin
correspondre a l’adoptant.»

ARTICLE 13. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 354 DE LA LLEI

40/1991

Es modifica el paràgraf segon de l’article 354 de la Llei
40/1991, que resta redactat de la manera següent:

«Se n’exceptua el supòsit en què un consort adopti els
fills per naturalesa de l’altre consort, o un dels membres
de la parella que conviu en relació de caràcter estable
adopti els fills de l’altre.»

ARTICLE 14. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 31 DE LA LLEI

10/1998

1. S’afegeix un nou apartat 1 a l’article 31 de la Llei 10/
1998, del 15 de juliol, d’unions estables de parella, amb
el text següent:

«1. En cessar la convivència, els membres de la pare-
lla, en el cas que tinguin fills comuns, poden pactar
amb quin dels dos han de conviure, i el règim de visi-
tes, d’estada i de comunicació amb el membre de la
parella amb qui no hagin de conviure. Si no hi ha acord,
l’autoritat judicial decideix en benefici dels fills, escol-
tant-los prèviament si tenen prou coneixement o si te-
nen, com a mínim, dotze anys».

2. Els antics apartats 1 i 2 de l’article 31 de la Llei 10/
1998 passen a ésser els apartats 2 i 3, respectivament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’article 6 de la Llei 10/1998.

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

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

Llei dels recursos contra les qualifica-
cions dels registradors de la propietat
de Catalunya
Tram. 202-00015/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 50, 31.03.2005, DSPC-P 41

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 31 de
març de 2005, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana referent a la Pro-
posició de llei dels recursos contra les qualificacions
dels registradors de la propietat de Catalunya.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del
Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DELS RECURSOS CONTRA LES QUALIFICACIONS DELS

REGISTRADORS DE LA PROPIETAT DE CATALUNYA

PREÀMBUL

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 20.1.e,
estén la competència dels òrgans jurisdiccionals als
recursos sobre qualificació de documents referents al
dret privatiu català que han de tenir accés als registres
de la propietat; i a l’article 9.2 reconeix a la Generali-
tat competències exclusives amb relació a la conserva-
ció, la modificació i el desenvolupament del dret privat
català.

La Llei hipotecària, text refós aprovat per Decret del 8
de febrer de 1946, en la redacció introduïda per la Llei
de l’Estat 24/2001, del 27 de desembre, de mesures fis-
cals, administratives i d’ordre social, modificades per
les lleis de l’Estat 53/2002, del 30 de desembre, i 62/
2003, del 30 de desembre, ambdues de mesures fiscals,
administratives i d’ordre social, estableix que contra les
qualificacions negatives dels registradors de la propietat
es pot interposar un recurs administratiu davant la Di-
recció General dels Registres i del Notariat, la resolu-
ció del qual pot ésser objecte de recurs en seu judicial
davant els òrgans de l’ordre jurisdiccional civil amb
remissió a l’aplicació de les normes de judici verbal.
No obstant això, la mateixa Llei hipotecària disposa
que, quan el coneixement del recurs contra la qualifica-
ció negativa del registrador de la propietat ha estat atri-
buït per un estatut d’autonomia als òrgans jurisdiccio-
nals radicats en la comunitat autònoma en la qual té la
demarcació el Registre de la Propietat, el recurs s’ha
d’interposar davant l’òrgan jurisdiccional competent.

Això comporta que ara, a Catalunya, quan es tracta de
recursos que es fonamenten en dret propi només hi ha
una única instància, la jurisdiccional, amb el greuge
comparatiu i discriminatori que això significa, ja que
quan es tracta de matèries de dret comú es gaudeix de
les garanties de totes dues instàncies, la governativa i la
jurisdiccional.
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La Generalitat, d’acord amb l’article 9.3 de l’Estatut
d’autonomia, té competència exclusiva per a dictar
normes processals i de procediment administratiu que
es derivin de les particularitats del dret substantiu cata-
là, i l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola ex-
ceptua de les competències de l’Estat en matèria de
procediment administratiu comú les especialitats deri-
vades de l’organització pròpia de les comunitats autò-
nomes.

En ús d’aquestes competències, i per a equiparar les
garanties dels particulars en els mecanismes d’impug-
nació de les qualificacions negatives efectuades pels
registradors de la propietat quan es fonamenten en
matèria de dret català amb els ja existents quan el recurs
es fonamenta en matèries de dret comú, cal implantar
també per a Catalunya un sistema de doble instància
que estableixi una primera instància governativa, prè-
via a la instància judicial. Aquesta primera instància
governativa radica en la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia, atès
que és l’òrgan directiu de la Generalitat que exerceix
les funcions en matèria de dret català. A aquest efecte,
la dita Direcció General és assessorada, per a la resolu-
ció dels recursos, per una comissió de juristes de reco-
negut prestigi experts en la matèria, la composició i
funcionament de la qual s’ha d’establir per reglament.

Contra les resolucions de la Direcció General de Dret
i d’Entitats Jurídiques es pot interposar recurs davant
l’òrgan jurisdiccional competent. Seria desitjable que
aquesta competència, per raons d’unificació de doctrina
i de celeritat, recaigués en la Sala Civil i Penal del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya quan el marc
normatiu ho permeti. Catalunya, en aquest sentit, compta
amb el precedent de la Llei del 10 de març de 1934,
reguladora del Tribunal de Cassació, en el qual es va
crear una secció de recursos governatius dins la Sala
Civil.

Per economia processal es fa una remissió al procedi-
ment establert per la Llei hipotecària quant a la forma
de presentació dels recursos i llur tramitació, amb les
adaptacions corresponents.

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI

Aquesta Llei regula el règim dels recursos contra la
qualificació negativa dels títols o les clàusules concre-
tes d’aquests susceptibles d’inscripció en un registre de
la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya,
sempre que els dits recursos es fonamentin, de mane-
ra exclusiva o juntament amb d’altres motius, en una
infracció de les normes del dret català.

ARTICLE 2. RECURS GOVERNATIU

1. Contra els actes a què es refereix l’article 1, es pot
interposar recurs governatiu davant la Direcció Gene-
ral de Dret i d’Entitats Jurídiques.

2. La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques és
assessorada per una comissió formada per un notari o
notària, un registrador o registradora de la propietat, un
catedràtic o catedràtica d’universitat i un advocat o
advocada de la Generalitat, nomenats pel conseller o
consellera de Justícia a proposta de l’Observatori de
Dret Privat de Catalunya.

ARTICLE 3. RECURS JURISDICCIONAL

Contra les resolucions expresses o presumptes de la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques dicta-
des en aplicació de l’article 2 es pot interposar recurs
davant l’òrgan jurisdiccional competent.

ARTICLE 4. PROCEDIMENT

La forma d’intervenció i la tramitació dels recursos
establerts per aquesta Llei és l’establerta per l’article
325 i els següents de la Llei hipotecària, tenint en
compte que la referència a la Direcció General dels
Registres i del Notariat s’ha d’entendre feta a la Direc-
ció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

ARTICLE 5. PUBLICITAT

Les resolucions de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques es publiquen en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor als dos mesos d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

El secretari tercer El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 213/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aproven dos
informes de fiscalització
Tram. 256-00001/07 i 256-00002/07

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 5, 16.03.2005, DSPC-C 154 - 157

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 16 i 17 de març de 2005, ha debatut les
propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’Esquerra
Republicana de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19550) i pel Grup Par-
lamentari Popular (reg. 19556), en relació amb els infor-
mes de fiscalització 8/2003-D: Institut Català de Finan-
ces. Exercici 2000 (256-00001/07) i 9/2003-D: Institut
Català de Finances. Exercici 2001 (256-00002/07).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 145.5
del Reglament del Parlament i el criteri interpretatiu
d’aquest article, del 17 de novembre de 1992, ha adop-
tat la següent
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RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya aprova els informes de
fiscalització 8/2003-D: Institut Català de Finances.
Exercici 2000 i 9/2003-D: Institut Català de Finances.
Exercici 2001, presentats per la Sindicatura de Comp-
tes.

2. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatu-
ra de Comptes:

a) Que li presenti un informe sobre el compliment de
les recomanacions que ha manifestat en l’Informe de
fiscalització 9/2003-D, corresponent a l’exercici 2001,
i a accelerar els treballs de fiscalització dels exercicis
2002 i 2003.

b) Que verifiqui, per als exercicis 2002 i 2003, si l’Ins-
titut Català de Finances ha fet una provisió correcta i
suficient per a afrontar els riscs detectats en l’Informe
de l’exercici 2001, quan assenyala que «les fallides
presentades pel Grup Mitasa, l’octubre de 2002, per
Industrial de Carrocerías, SCCRL, el març de 2003, i la
decisió de tancament ordenat de l’empresa Hilados y
Tejidos Puigneró, SA, el maig de 2003, representen fets
posteriors que poden suposar finalment un risc per a
l’ICF. Igualment suposen fets posteriors que poden
comportar un risc l’impagament de tots els rebuts amb
venciment posterior a 31 de desembre de 2001 corres-
ponents a Espot Esquí Parc, SA, i Pallars Industrial,
SA».

c) Que verifiqui si en els exercicis de 2002 i 2003 l’Ins-
titut Català de Finances ha posat en marxa els mecanis-
mes necessaris per a la seva recuperació, amb relació
als fets exposats en l’Informe de l’exercici 2001.

d) Que verifiqui i valori si el nivell de dotacions dels
exercicis 2002 i 2003 ha estat conforme amb els possi-
bles increments de riscs d’impagament produïts durant
els dits exercicis, i també si ha estat congruent amb el
creixement de l’activitat de l’Institut Català de Finan-
ces.

e) Que, atesos els reiterats indicis d’instrumentalització
financera de l’Institut Català de Finances durant els
exercicis 2000 i 2001, ampliï als exercicis 2002 i 2003
la informació sobre el grau d’autonomia i el nivell de
riscs assolits.

f) Que elaborari un llistat descriptiu de les operacions
detallades a l’epígraf 5.2.1.1 i en referència als clients
enumerats des de la lletra a fins la lletra f de l’Informe
9/2003-D, que inclogui:

Primer. El titular de l’operació, l’import, les dates de
formalització i venciment i les garanties aportades a
l’operació.

Segon. La situació en data 31 de desembre de 2004 pel
que fa a la morositat de les operacions.

g) Que elabori un llistat descriptiu de les operacions
detallades a l’epígraf 5.2.1.2 i en referència als clients
enumerats en les lletres a i b, de l’Informe 9/2003-D,
que inclogui:

Primer. El titular de l’operació, l’import, les dates de
formalització i venciment i les garanties aportades a
l’operació.

Segon. La situació en data 31 de desembre de 2004 pel
que fa a la morositat assumida per execució de garan-
ties.

h) Que elabori un llistat descriptiu de les operacions
detallades a l’epígraf 5.2.2 i en referència als clients
enumerats en les lletres a i b de l’Informe 9/2003-D,
que inclogui:

Primer. El titular de l’operació, l’import, les dates de
formalització i venciment i les garanties aportades a
l’operació.

Segon. La situació en data 31 de desembre de 2004 pel
que fa a la morositat assumida per execució de garan-
ties

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encar-
regar a l’Institut Català de Finances la constitució del
Gabinet d’Estudis Econòmics i Financers perquè actuï
com a suport del Consell Assessor amb la capacitat
d’emetre els informes que la Junta de Govern, el con-
seller delegat o el director general li demanin, i a vetllar
perquè s’habiliti el dit Gabinet amb els mitjans perso-
nals, materials i financers necessaris per a desenvolupar
la seva tasca.

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

Secretari de la Comissió President de la Comissió
Uriel Bertran Arrué Lluís M. Corominas i Díaz

Resolució 214/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la participació de la
Generalitat en la rehabilitació de la rec-
toria de Sant Julià d’Alfou, a Sant An-
toni de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 250-00367/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 30.03.2005, DSPC-C 162

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 30 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la participació de la Generalitat en
les obres de rehabilitació de la rectoria de Sant Julià
d’Alfou, a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental)
(tram. 250-00367/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 13542).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
converses amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vila-
major per a estudiar el projecte de rehabilitació de la
rectoria de Sant Julià d’Alfou i, si escau, participar en
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l’execució del projecte per mitjà de les línies d’actua-
ció del Departament de Cultura.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 215/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’impuls de l’any de Jo-
sep Mas Dordal
Tram. 250-00372/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 30.03.2005, DSPC-C 162

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 30 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el reconeixement a l’arquitecte
Josep Mas Dordal (tram. 250-00372/07), presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’es-
mena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
13543).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir converses amb el Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de Catalunya per a valorar la possibilitat d’impulsar
l’any de Josep Mas Dordal i concretar-ne el programa
i les activitats.

b) Avaluar la possibilitat de:

Primer. Participar activament en els actes que la comis-
sió organitzadora de l’Ajuntament d’Almacelles (Se-
grià) té previst de fer per a commemorar l’any de Josep
Mas Dordal.

Segon. Formar part integrant de la fundació que ha de
regir i gestionar el Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal, que es farà a Almacelles.

Tercer. Crear una beca o un premi per a incentivar tre-
balls de recerca, estudi i disseny en matèria d’urbanisme
o arquitectura que porti el nom de Josep Mas Dordal.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 216/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la reforma de l’insti-
tut d’educació secundària i superior
d’ensenyaments professionals Monti-
livi, de Girona
Tram. 250-00389/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 22, 30.03.2005, DSPC-C 162

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 30 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la reforma de l’IES Montilivi, de
Girona (tram. 250-00389/07), presentada per la Sra.
Irene Rigau i Oliver, del

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, la Sra.
Carmen Carretero Romay, del Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, la Sra. Maria Mercè Roca
i Perich, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, el Sr. Manel Ibarz i Casadevall, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i el Sr.
Lluís Postigo i Garcia, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya 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) Consignar una partida específica destinada a la refor-
ma de l’institut d’educació secundària i superior d’en-
senyaments professionals Montilivi, de Girona.

b) Constituir una comissió de seguiment, integrada per
membres dels serveis tècnics dels Serveis Territorials
d’Ensenyament i de l’institut, per a elaborar un pla
d’identificació, quantificació i priorització de les actu-
acions que cal fer en el conjunt de les instal·lacions pel
que fa a la seguretat, el sistema de calefacció, l’acces-
sibilitat i el manteniment, amb la voluntat que, durant
el curs 2005-2006, es pugui celebrar el vint-i-cinquè
aniversari del centre amb el programa de remodelació
i millora ja iniciat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet
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Resolució 217/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’acorda de pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats 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 legisla-
tiu 1/1994
Tram. 270-00006/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 50, 31.03.2005, DSPC-P 41

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 31 de
març de 2005, ha debatut el Dictamen de la Comissió
de Política Social sobre 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, del 20 de juny.

Finalment, d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’article
140 i els concordants del Reglament del Parlament, i en
virtut del que disposen els articles 87.2 de la Constitu-
ció espanyola i 34.2 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya, i per majoria absoluta, ha adoptat la següent:

RESOLUCIÓ 217/VII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA,
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, DEL 20 DE JUNY

El Parlament de Catalunya 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 GENERAL DE

LA SEGURETAT SOCIAL, APROVAT PEL REIAL DECRET LE-
GISLATIU 1/1994, DEL 20 DE JUNY

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
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-
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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, 31 de març de 2005

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

Resolució 218/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 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. 271-00012/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 52, 07.04.2005, DSPC-P 42

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 d’abril
de 2005, d’acord amb el que estableix l’article 140.3
del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa els diputats Sr. Jo-
sep Maria Pelegrí i Aixut, del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió; Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura,
del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, i Sr. Alfons Quera i Carré, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, perquè defensin
davant el Congrés dels Diputats, d’acord amb el que
estableixen l’article 89.2 de la Constitució i l’article
34.2 de l’Estatut d’autonomia, 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 legislatiu 1/1994.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

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

Moció 40/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la transparència, la qualitat i
l’eficiència del sistema de salut català
Tram. 302-00113/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 52, 07.04.2005, DSPC-P 42

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 d’abril
de 2005, d’acord amb els articles 130 i concordants del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre la transparència, la
qualitat i l’eficiència del sistema de salut català (tram.
302-00113/07), presentada pel diputat Sr. Uriel Bertran
Arrué, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 20513).

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

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya és conscient de la voluntat
de l’actual Govern de continuar introduint els principis
de transparència i informació per tal de millorar la qua-
litat i l’eficiència del sistema i la planificació de les
necessitats en salut. En aquest sentit, el Parlament ins-
ta el Govern a:

a) Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya els concerts amb els centres sanitaris i la
consolidació econòmica d’aquests.

b) Crear, durant el 2005, una agència d’informació del
sistema de salut, que ha de tenir l’objectiu de promou-
re l’ús, la qualitat, l’accés i el tractament de la infor-
mació. Aquesta agència ha d’exercir, entre altres, les
funcions de central de resultats i d’avaluació i millora de
la gestió en el marc d’una política de transparència ori-
entada a obtenir resultats i s’ha de dotar dels sistemes
pertinents d’auditoria i de comissió d’experts indepen-
dents.

c) Garantir l’accés públic a les dades dels diversos re-
gistres existents i dels que s’estableixin: central de ba-
lanços, conjunt mínim bàsic de dades (CMBD), estadís-
tica d’establiments sanitaris amb règim d’internat
(EESRI), de contractació de serveis –tant dels propis
com dels concertats–, llistes d’espera, etc. Així mateix,
ha de donar a conèixer els mecanismes que cal seguir
per a sol·licitar informació d’aquests registres.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

El secretari tercer El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’estat de la tramitació de la gestió i el
pagament dels ajuts per a les perso-
nes afectades per l’esvoranc de la línia
5 del metro al barri del Carmel, de Bar-
celona
Tram. 300-00947/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 07.04.2005
(DSPC-P 42).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció a la gent gran
Tram. 300-00949/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 07.04.2005
(DSPC-P 42).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’equilibri territorial
Tram. 300-00950/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 52, tinguda el dia 07.04.2005
(DSPC-P 42).
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a
les famílies
Tram. 202-00035/07

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 52, tinguda el dia
07.04.2005 (DSPC-P 42).

Proposició de llei per la qual es crea
l’Institut Català d’Estudis d’Opinió Pú-
blica (ICEOP)
Tram. 202-00042/07

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 52, tinguda el dia
07.04.2005 (DSPC-P 42).

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre el turisme
de neu i de muntanya
Tram. 250-00407/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un nou decret d’incentius a la inver-
sió
Tram. 250-00409/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a establir mecanismes de
cofinançament de la taxa de recollida
de deixalles comercials amb els co-
merciants
Tram. 250-00421/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

Proposició no de llei sobre els ajuts
relatius a la promoció de les estacions
d’esquí nòrdic a l’alt Pirineu
Tram. 250-00440/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

Proposició no de llei sobre la creació
d’una línia d’ajuts i crèdits tous per als
comerciants del barri del Carmel, de
Barcelona, afectats per la situació de-
rivada de l’esfondrament ocasionat
per les obres de la línia 5 del metro
Tram. 250-00495/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

2.01.02.
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Proposició no de llei sobre el sector
industrial a la comarca de l’Anoia
Tram. 250-00499/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

Proposició no de llei sobre el consor-
ci Ripollès Desenvolupament
Tram. 250-00503/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

Proposició no de llei sobre el Pla estra-
tègic del sector terciari del Ripollès
Tram. 250-00504/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 8, tinguda el dia
06.04.2005 (DSPC-C 168).

2.10.65. 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 orgànica de transferència a la Ge-
neralitat de Catalunya de les compe-
tències executives en matèria de ferro-
carrils de rodalia i regionals
Tram. 270-00013/07

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 52, tinguda el dia
07.04.2005 (DSPC-P 42).

Proposta de resolució per la qual s’a-
corda de presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei
de transferència a la Generalitat de Ca-
talunya dels mitjans personals, materi-
als i funcionals en matèria de gestió
dels aeroports catalans
Tram. 270-00014/07

Decaïment

El Ple del Parlament ha acordat de no prendre-la en
consideració, en la sessió núm. 52, tinguda el dia
07.04.2005 (DSPC-P 42).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’aplicació de
la Llei 16/2002, de protecció contra la
contaminació acústica, i de la Llei 6/
2001, d’ordenació ambiental de l’enllu-
menament per a la protecció del medi
nocturn
Tram. 302-00110/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52,
tinguda el dia 07.04.2005 (DSPC-P 42).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Servei d’O-
cupació de Catalunya
Tram. 302-00111/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52,
tinguda el dia 07.04.2005 (DSPC-P 42).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les informaci-
ons que facilita
Tram. 302-00112/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 52,
tinguda el dia 07.04.2005 (DSPC-P 42).

2.10.65.
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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 la Comissió Jurídica
Assessora
Tram. 200-00011/07

Informe de la Ponència de la Comissió
d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local

A LA MESA DE LA COMISSIÓ

La Ponència de la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local, nomenada el
dia 17 de febrer de 2005 i formada pels diputats i dipu-
tades M. Eugènia Cuenca i Valero, Joan Galceran i Mar-
garit, Miquel Àngel Estradé i Palau, Jordi Montanya i
Mías i Jaume Bosch i Mestres s’ha reunit al Palau del
Parlament els dies 16 i 30 de març de 2005. Han asses-
sorat la Ponència Ismael E. Pitarch i Segura, lletrat, i
l’ha assistida materialment Eduard Principal i Galí,
gestor parlamentari. A la vista del Projecte de llei de la
Comissió Jurídica Assessora i de les esmenes presenta-
des, la ponència proposa l’Informe següent als efectes
del que disposa l’article 97.1 del Reglament del Parla-
ment.

PROJECTE DE LLEI DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

TRAM. 200-00011/07

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 1. NATURALESA

1.1 La Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan con-
sultiu del Govern de la Generalitat.

1.2 La Comissió Jurídica Assessora exerceix les seves
funcions amb autonomia orgànica i funcional, per tal
de garantir-ne la seva objectivitat i independència, d’a-
cord amb l’Estatut d’Autonomia i la Constitució.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] òrgan consultiu del Govern i de l’Administració
de la Generalitat, així com de les Administracions lo-
cals.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació

ARTICLE 2

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 2. RELACIONS AMB EL GOVERN

La Comissió Jurídica Assessora es relaciona amb el
Govern de la Generalitat mitjançant el departament que
el mateix Govern determini.

ESMENES PRESENTADES

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«[...] el departament que reglamentàriament es deter-
mini.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació

TÍTOL II. ÒRGANS DE LA COMISSIÓ

ARTICLE 3

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 3. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

3.1 La Comissió Jurídica Assessora és integrada per
quinze membres que han de ser juristes que s’hagin
distingit en el camp científic o professional, amb veï-
natge administratiu a Catalunya.

3.2 Són membres nats el Director del Gabinet Jurídic
de la Generalitat i el director de l’Institut d’Estudis
Autonòmics. Els membres nats no poden ocupar el càr-
rec de president de la Comissió ni poden ser ponents
dels dictàmens.

3.3 La resta de membres són nomenats pel Govern, a
proposta del conseller o consellera del departament
amb qui es relacioni la Comissió, per un termini de 3
anys, renovables, un sol cop, per tres anys més.

3.01.01.
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ESMENES PRESENTADES

APARTAT 1

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (6)

«[...] juristes de reconegut prestigi en el camp cientí-
fic [...]»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

«[...] que han de ser juristes que es distingeixin o s’ha-
gin distingit en el camp professional, científic o acadè-
mic, amb veïnatge [...]»

APARTAT 2

5
ESMENA NÚM. 5
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (7)

De tot el text de l’apartat 2

6
ESMENA NÚM. 6
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

«[...] d’Estudis Autonòmics i el president o presidenta
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Cata-
lunya. Els membres nats [...]»

APARTAT 3

7
ESMENA NÚM. 7
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (8)

«Els quinze membres són nomenats pel Govern [...]»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal entre les esmenes 3 i 4 de manera que l’apartat 2
tingui la següent redacció:

«[...] juristes de reconegut prestigi que es distingeixin
en el camp professional, científic o acadèmic, amb ve-
ïnatge[...]»

ARTICLE 4

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 4. LA PRESIDÈNCIA

4.1 El president o la presidenta de la Comissió Jurídi-
ca Assessora és nomenat i cessat pel Govern d’entre els
seus membres.

4.2 Correspon al president o a la presidenta de la Co-
missió Jurídica Assessora l’exercici de les funcions
següents:

a) La representació de la Comissió.

b) La convocatòria i la presidència de les reunions de la
Comissió.

c) La decisió amb el seu vot dels empats que es produ-
eixin en les reunions que presideix.

d) Aprovar les despeses de la Comissió i actuar com a
òrgan de contractació.

e) Exercir les competències en matèria de personal.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 5

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 5. INCOMPATIBILITATS

La condició de membre de la Comissió és incompati-
ble amb:

a) La de diputat o diputada al Parlament de Catalunya,
al Congrés dels Diputats i al Parlament europeu, la de
senador o senadora i la de regidor o regidora.

b) La de membre del Consell Consultiu i del Tribunal
Constitucional.

c) La de Síndic de Greuges i la de Defensor del Poble.

d) Qualsevol càrrec polític o personal al servei de l’Ad-
ministració de l’Estat, de les comunitats autònomes i de
les entitats locals. S’exceptuen les funcions de caràcter
docent.

e) L’exercici de la carrera judicial o fiscal.

f) El desenvolupament de càrrecs de tot ordre en em-
preses concessionàries, contractistes, arrendataris
d’obres o serveis públics.

g) El desenvolupament de funcions directives en partits
polítics i sindicats.

ESMENES PRESENTADES

LLETRA B)

8
ESMENA NÚM. 8
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (9)

«[...] Consultiu i del Tribunal Constitucional.»

LLETRA C)

9
ESMENA NÚM. 9
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (10)

«[...] Greuges i la de Defensor del Poble.»

LLETRA F)

10
ESMENA NÚM. 10
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (11)

Supressió de tot el text de la lletra f)
3.01.01.
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11
ESMENA NÚM. 11
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (5)

«f) El desenvolupament de càrrecs de caràcter directiu
o tècnic en les empreses concessionàries, contractistes,
arrendatàries d’obres o de serveis de qualsevulla Admi-
nistració Pública de Catalunya.»

LLETRA G)

12
ESMENA NÚM. 12
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6)

«g) [...] en partits polítics, associacions empresarials i
sindicats.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 11 de manera que la lletra f) tingui
la següent redacció:

«f) El desenvolupament de càrrecs de caràcter directiu
en les empreses concessionàries, contractistes, arrenda-
tàries d’obres o de serveis de qualsevulla Administra-
ció Pública de Catalunya.»

– La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 12

ARTICLE 6

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 6. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE

6.1 Els i les membres de la Comissió Jurídica Assessora
perden la seva condició per les causes següents:

a) Defunció

b) Renúncia

c) Expiració del termini del seu nomenament

d) Incompatibilitat sobrevinguda

e) Incompliment greu de les seves funcions

f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma

g) Pèrdua de la condició del veïnatge administratiu a
Catalunya

6.2 El cessament és acordat pel Govern. En els supòsits
dels apartats d) i e) es requerirà audiència de l’interes-
sat i informe de la Comissió Jurídica Assessora.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 1

LLETRA B)

13
ESMENA NÚM. 13
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (7)

«b) Renuncia escrita acceptada per la presidència.»

APARTAT 2

14
ESMENA NÚM. 14
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

«[...] En els supòsits dels apartats d) i e) es requereix
la instrucció i tramitació d’un expedient contradictori,
en el que s’ha de garantir l’audiència de la persona in-
teressada i l’informe de la Comissió Jurídica Assesso-
ra, que conclourà amb una resolució de la presidèn-
cia.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 13 de manera que la lletra b) de
l’apartat 1 tingui la següent redacció:

«b) Renuncia per escrit comunicada a la presidència.»

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 14 de manera que l’apartat 2 tingui
la següent redacció:

«[...] En el supòsit del apartat e) es requereix la instruc-
ció i tramitació d’un expedient contradictori, en el que
s’ha de garantir l’audiència de la persona interessada i
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, que con-
clourà amb una resolució de la presidència.»

ARTICLE 7

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 7. SECRETARIA

7.1 El secretari o la secretària de la Comissió ha de ser
un funcionari del cos superior de la Generalitat que tin-
gui el títol de llicenciat o llicenciada en dret.

7.2 Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de
les funcions següents:

a) Assistir a les reunions de la Comissió, amb veu però
sense vot, i estendre les actes corresponents.

b) Elaborar el projecte de memòria anual.

c) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de la Comis-
sió i controlar-ne l’execució.

d) Coordinar el personal de la Comissió

e) Gestionar els assumptes administratius i els serveis.

f) Qualsevol altra que li encarregui la Comissió o el seu
president o presidenta.

ESMENES PRESENTADES

TÍTOL DE L’ARTICLE

15
ESMENA NÚM. 15
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9)

«Article 7. Secretaria General»

3.01.01.
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APARTAT 1

16
ESMENA NÚM. 16
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10)

«7.1 El secretari o secretària general de la Comissió
[...]»

APARTAT 2

17
ESMENA NÚM. 17
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11)

«7.2 Correspon al secretari o secretària general l’exer-
cici [...]»

LLETRA E)

18
ESMENA NÚM. 18
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (12)

«[...] i organitzar i supervisar els serveis tècnics i ad-
ministratius.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 15,
16, 17 i 18

TÍTOL III. FUNCIONS

ARTICLE 8

ARTICLE 8. COMPETÈNCIES

8.1 La consulta a la Comissió Jurídica Assessora és
preceptiva en els supòsits establerts als apartats 2 i 3
d’aquest article i en aquells altres establertes per una
norma amb rang de llei i facultativa en la resta de supò-
sits.

Els seus dictàmens no són vinculants, excepte quan així
ho estableixi la llei.

8.2 Correspon a la Comissió Jurídica Assessora dicta-
minar preceptivament sobre:

a) Els projectes de disposicions normatives que elabo-
ri el Govern de la Generalitat en virtut de delegació le-
gislativa.

b) Els projectes de reglaments o disposicions de caràc-
ter general que es dictin en execució de les lleis o del
dret comunitari i les seves modificacions.

8.3 És preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora als expedients de l’Administració de la Ge-
neralitat o de l’Administració local referents a les ma-
tèries següents:

a) Reclamacions administratives d’indemnització de
danys i perjudicis d’import superior a 50.000 euros.

b) Recurs extraordinari de revisió, excepte en els casos
de no admissió.

c) Revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret.

d) Revisió d’ofici de disposicions administratives.

e) Resolució i nul·litat de concessions i d’altres contrac-
tes administratius, en els casos previstos per la norma-
tiva de contractació administrativa.

f) Creació de comarques i modificació de les demarca-
cions comarcals.

g) Creació de municipis de règim especial.

h) Alteració de termes municipals.

i) Constitució, modificació i supressió d’entitats muni-
cipals descentralitzades.

j) Acords que tinguin per finalitat autoritzar els actes
socials i de disposició a què fa referència la normativa
vigent sobre alienació de participacions públiques en
determinades empreses.

k) Procediments de municipalització en règim de mo-
nopoli dels serveis.

l) La modificació de figures de planejament urbanístic
que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urba-
nístic dels espais lliures, les zones verdes o els equipa-
ments esportius considerats pel planejament urbanístic
com a sistemes urbanístics generals o locals, en els su-
pòsits i en els termes establerts per la legislació urbanís-
tica.

m) Qualsevol altra matèria que sigui competència de la
Generalitat, respecte a la qual les lleis estableixin l’obli-
gació de demanar el dictamen.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 2

LLETRA B)

19
ESMENA NÚM. 19
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (12)

«[...] de caràcter general que dictin en desplegament de
les lleis o del dret [...]»

APARTAT 3

LLETRA A)

20
ESMENA NÚM. 20
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (13)

«a) Reclamacions de responsabilitat patrimonial de les
Administracions Públiques la quantia de les quals si-
gui igual o superior a 50.000 euros.»

21
ESMENA NÚM. 21
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (13)

«[...] d’import superior a 12.000 euros.»
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LLETRA C)

22
ESMENA NÚM. 22
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (14)

«c) Revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret, excepte
en els casos de no admissió.»

LLETRA L

23
ESMENA NÚM. 23
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (15)

«[...] o locals en els supòsits i en els termes establerts
per la legislació urbanística.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 19
i 20

– El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 22

ARTICLE 9

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 9. ALTRES FUNCIONS

9.1 També correspon a la Comissió Jurídica Assessora
dictaminar sobre els expedients que s’assenyalen a con-
tinuació, quan l’òrgan competent els sotmeti a la seva
consideració:

a) Els avantprojectes de llei i sobre els projectes de re-
glaments i de disposicions de caràcter general no inclo-
sos al punt b) de l’apartat 1 de l’article 8.

b) Els plecs de clàusules administratives de contracta-
ció de caràcter tipus.

c) Els procediments sancionadors d’especial rellevàn-
cia.

d) Els convenis que signi l’Administració de la Gene-
ralitat amb l’Administració de l’Estat o d’altres comu-
nitats autònomes.

e) Les ordenances municipals tipus.

9.2 La Comissió ha de respondre les consultes que li
adreci el Govern o d’altres administracions a través del
Govern.

9.3 La Comissió Jurídica Assessora podrà dirigir al
Govern, a través del departament amb el que es relaci-
ona, les propostes i els suggeriments que consideri con-
venients en relació a l’ordenament jurídic català, en
atenció als problemes que detecti en exercici de la seva
funció consultiva.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 1

24
ESMENA NÚM. 24
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (14)

«[...] dictaminar sobre els supòsits que s’assenyalen
a [...]»

LLETRA A)

25
ESMENA NÚM. 25
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (15)

«[...] inclosos a l’apartat b) del punt 2 de l’article 8.»

LLETRA C)

26
ESMENA NÚM. 26
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (16)

Supressió de tot el text de la lletra c)

27
ESMENA NÚM. 27
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (16)

«[...]rellevància, ja sigui per la seva quantia, incidèn-
cia social o ambiental.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 24
i 25

TÍTOL IV. PROCEDIMENT

ARTICLE 10

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 10. SOL·LICITUD DE DICTÀMENS

10.1 La sol·licitud de dictàmens correspon al president
o presidenta de la Generalitat, al Govern i als consellers
o a les conselleres que tinguin atribuïda competència
sobre la matèria.

10.2 Les entitats de dret públic i organismes autònoms
de l’administració de la Generalitat cursaran les petici-
ons de dictamen a través del departament que tingui
atribuïdes les competències sobre la matèria.

10.3 Les sol·licituds de dictamen que hagin de formu-
lar les entitats locals les canalitzaran per mitjà del con-
seller del Govern que tingui atribuïda la competència
en matèria d’administració local.
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ESMENES PRESENTADES

APARTAT 2

28
ESMENA NÚM. 28
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (17)

«[...] del departament al qual estan adscrits.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 28

ARTICLE 11

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 11. SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE RESOLUCIÓ

En els supòsits que el dictamen tingui caràcter precep-
tiu i sigui determinant per a la resolució del procedi-
ment, l’òrgan que tramita el procediment podrà suspen-
dre el termini per a la resolució mentre no es disposi del
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora o no hagi
transcorregut el termini per a emetre’l.

ESMENES PRESENTADES

29
ESMENA NÚM. 29
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (18)

«[...] el procediment ha de suspendre [...]»

30
ESMENA NÚM. 30
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (19)

«[...] el termini legal per a emetre’l.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de les esmenes 29 i 30

ARTICLE 12

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 12. ANTECEDENTS I INFORMES

La Comissió Jurídica Assessora, per mitjà del seu pre-
sident o presidenta, pot sol·licitar de l’òrgan consultant,
en el termini de quinze dies comptats a partir de la data
de recepció de la consulta, que completi l’expedient
amb tots els antecedents i informes que consideri ne-
cessaris.

Des de la data de la sol·licitud fins la data d’entrada de
la documentació requerida, quedarà suspès el termini
per emetre el dictamen.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 13

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 13. DICTÀMENS

13.1 Per a l’elaboració dels dictàmens, la Comissió
nomena, d’entre els seus membres un ponent o po-
nents.

En el dictamen han de figurar el nom dels membres que
han intervingut i del ponent o ponents que l’hagin re-
dactat.

13.2 Les disposicions adoptades sobre qüestions de què
la Comissió Jurídica Assessora ha informat preceptiva-
ment hauran d’expressar si es formulen d’acord amb el
dictamen emès o, simplement, després d’haver-lo vist.

13.3 Sobre les qüestions de què hagi emès dictamen la
Comissió Jurídica Assessora no pot emetre informe cap
altre òrgan assessor de la Generalitat, llevat del Consell
Consultiu quan correspongui.

13.4 No correspon a la Comissió el judici d’oportunitat
ni de conveniència, excepte quan li sigui sol·licitat ex-
pressament.

13.5 En els supòsits que el dictamen sigui preceptiu,
l’òrgan que hagi formulat la consulta ha de comunicar
a la Comissió la resolució que adopti.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 1

31
ESMENA NÚM. 31
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (17)

«[...] En el dictamen han de figurar el nom dels mem-
bres que han participat en la deliberació i del ponent
o [...]»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

32
ESMENA NÚM. 32
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (20)

«13.6 En el supòsit que s’hagi demanat dictamen a la
Comissió Jurídica Assessora amb caràcter previ a la
resolució d’un assumpte, l’òrgan administratiu compe-
tent per resoldre’l, quan no segueixi el criteri o no es
pronunciï en el mateix sentit que ha palesat la Comis-
sió Jurídica Assessora, ha de fonamentar de forma sis-
temàtica, ordenada i clara els motius pels quals no se-
gueix el criteri o el pronunciament emès per l’alt òrgan
consultiu.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 32 de manera que s’addiciona un
nou apartat amb la següent redacció:

«13.6 En el supòsit que s’hagi demanat dictamen a la
Comissió Jurídica Assessora amb caràcter previ a la
resolució d’un assumpte, l’òrgan administratiu compe-
tent per resoldre’l, quan no segueixi el criteri o no es
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pronunciï en el mateix sentit que ha palesat la Comis-
sió Jurídica Assessora, ha de fonamentar els motius pels
quals no segueix el criteri o el pronunciament emès per
l’alt òrgan consultiu.»

ARTICLE 14

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 14. RÈGIM D’ADOPCIÓ D’ACORDS

14.1 Els dictàmens i acords de la Comissió s’aproven
per majoria dels seus membres. Els membres de la
Comissió que discrepin de l’acord majoritari podran
formular un vot particular per escrit que s’incorporarà
al dictamen.

14.2 Els i les membres de la Comissió Jurídica Asses-
sora tenen l’obligació de guardar secret sobre el sentit
de les deliberacions.

14.3 Els i les membres de la Comissió s’han d’abstenir
d’intervenir en l’elaboració i aprovació dels dictàmens
en els supòsits establerts per la normativa vigent.

14.4 En el no previst a aquesta Llei, la Comissió Jurí-
dica Assessora es regeix per les disposicions vigents en
matèria d’òrgans col·legiats de la Generalitat i per la
resta de disposicions que els siguin d’aplicació.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 15

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 15. TERMINIS D’EMISSIÓ DELS DICTÀMENS

15.1 Els dictàmens han de ser emesos en el termini
màxim d’un mes a comptar des de l’entrada de l’expe-
dient.

El termini es pot reduir en casos d’urgència, a petició
de l’òrgan consultant.

15.2 En supòsits d’especial complexitat, la Comissió
pot, de forma motivada, allargar el termini d’emissió
del dictamen, com a màxim per un període de quinze
dies més.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

TÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL

ARTICLE 16

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 16. RÈGIM ECONÒMIC

16.1 Per al compliment de les seves finalitats la Comis-
sió Jurídica Assessora disposa dels crèdits que es con-
signen en una secció específica del pressupost de la
Generalitat.

16.2 La Comissió Jurídica Assessora ha d’elaborar i
aprovar anualment el seu avantprojecte de pressupost
que ha de ser tramès al departament a través del qual es
relaciona amb el Govern.

16.3 La Comissió està sotmesa al control de la Inter-
venció General de la Generalitat i al règim de compta-
bilitat pública en els termes previstos per la Llei de Fi-
nances públiques de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 17

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 17. CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

17.1 El règim jurídic de contractació de la Comissió és
el que estableix la legislació sobre contractes de les
administracions públiques.

17.2 El règim patrimonial de la Comissió és el previst
per al patrimoni de l’Administració de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 18

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 18. PERSONAL

18.1 Els llocs de treball de la Comissió es determinaran
a la relació de llocs de treball i han de ser ocupats per
funcionaris o funcionàries, sotmesos a la normativa
sobre funció pública de la Generalitat.

18.2 La Comissió disposa dels lletrats o lletrades que
assenyali l’esmentada relació de llocs de treball, els
quals s’encarreguen de l’estudi i de la preparació de les
resolucions de la Comissió.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 2

33
ESMENA NÚM. 33
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (21)

«[...] de la Comissió. La selecció dels lletrats i lletrades
es farà pel procediment de concurs entre funcionaris i
funcionàries de la Generalitat o dels ens locals de Ca-
talunya, que pertanyin al Grup A i que siguin llicenci-
ats o llicenciades en Dret.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 33

TÍTOL VI. RETRIBUCIONS

ARTICLE 19

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 19. DRETS D’ASSISTÈNCIA

Els i les membres de la Comissió perceben els drets
d’assistència que fixa el Govern de la Generalitat, previ
informe del departament d’Economia i Finances.
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ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ARTICLE 20

TEXT PRESENTAT

ARTICLE 20. RETRIBUCIÓ DELS DICTÀMENS

Els projectes de dictàmens elaborats pels membres de
la Comissió són retribuïts d’acord amb els criteris que
determini el Govern.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

ADDICIÓ DE NOUS TÍTOLS

34
ESMENA NÚM. 34
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (23)

«TÍTOL VII. RELACIONS I MITJANS DE DIFUSIÓ DE LA COMIS-
SIÓ JURÍDICA ASSESSORA

»ARTICLE 21. INFORME ANUAL

»La Comissió Jurídica Assessora elevarà al Govern
durant el primer trimestre de cada any una memòria
anual, en què es detallarà l’activitat desenvolupada
per l’òrgan consultiu durant l’any immediatament an-
terior, i que inclourà les recomanacions, observacions
o suggeriments sobre el funcionament dels serveis pú-
blics que resultin afectats pels assumptes consultats
així com les propostes de millora de l’Administració
Pública.

»ARTICLE 22. PUBLICACIÓ DELS DICTÀMENS

»22.1 La Comissió Jurídica Assessora editarà anual-
ment un volum que reculli la totalitat dels dictàmens
emesos i els altres informes sol·licitats de conformitat
amb la llei.

»22.2 Excepcionalment, quan la Comissió Jurídica
Assessoria ho cregui convenient atesa la rellevància o
la importància de la matèria tractada, podrà aquesta
sol·licitar la publicació en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya del dictamen en qüestió a efectes
merament informatius i de difusió.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 34 de manera que s’addiciona un
nou títol amb la següent redacció:

«TÍTOL VII. RELACIONS I MITJANS DE DIFUSIÓ DE LA CO-
MISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

»ARTICLE 21. INFORME ANUAL

»La Comissió Jurídica Assessora elevarà al Govern
durant el primer trimestre de cada any una memòria
anual, en què es detallarà l’activitat desenvolupada
per l’òrgan consultiu durant l’any immediatament an-
terior.

»ARTICLE 22. PUBLICACIÓ DELS DICTÀMENS

»La Comissió Jurídica Assessora editarà anualment un
volum que reculli la totalitat dels dictàmens emesos i
els altres informes sol·licitats de conformitat amb la
llei.»

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

TEXT PRESENTAT

1. Dins el mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta
llei, el Govern procedirà a nomenar els i les membres
i el president o presidenta de la Comissió Jurídica As-
sessora, d’acord amb l’establert a aquesta Llei.

2. Els actuals membres de la Comissió Jurídica Asses-
sora es mantindran en el seu càrrec fins la data de no-
menament dels nous membres d’acord amb el que es
disposa a la disposició anterior.

3. Els expedients sotmesos a consulta de la Comissió
amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, se
seguiran regint per l’anterior normativa reguladora
quant al règim d’emissió dels dictàmens.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

TEXT PRESENTAT

Queda derogat el Decret legislatiu 1/1991, de 25 de
març, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985, de
15 de març, i 21/1990, de 28 de desembre, de la Comis-
sió Jurídica Assessora, modificat per les lleis 1/2000, de
30 de març i 31 /2002, de 30 de desembre, de mesures
fiscals i administratives i totes les disposicions que
s’oposin o contradiguin l’establert a aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

DISPOSICIONS FINALS

TEXT PRESENTAT

1. La Comissió Jurídica Assessora ha d’elaborar, en el
termini de tres mesos, un projecte de Reglament d’or-
ganització i funcionament, per a la seva aprovació pel
Govern.

2. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

ESMENES PRESENTADES

APARTAT 1

35
ESMENA NÚM. 35
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (22)

«[...] ha d’elaborar, en el termini de dos mesos, un pro-
jecte [...]»
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència, per a promoure la seguretat jurídica i el
coneixement previ de la llei abans de l’entrada en vigor,
recomana la supressió de l’apartat 2 de la disposició
final.

– El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 35

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TEXT PRESENTAT

El Decret de 17 d’octubre de 1978 va restablir la Co-
missió Jurídica Assessora, com alt òrgan consultiu del
Govern de la Generalitat, amb la funció principal de
controlar preventivament la legalitat de les disposicions
de caràcter general i determinats actes tant de l’Admi-
nistració de la Generalitat com de les administracions
locals de Catalunya.

Posteriorment, i en compliment del mandat establert a
l’article 78 de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parla-
ment, el President i el Consell Executiu, es va aprovar
la Llei 3/1985, de 15 de març, de reorganització de la
Comissió Jurídica Assessora.

Actualment la regulació de la Comissió està contingu-
da, bàsicament, en el Decret legislatiu 1/1991, de 25 de
març, que va aprovar la refosa de les lleis 3/1985, de 15
de març, i 21/1990, de 28 de desembre, que modifica-
va l’anterior.

Durant aquests anys de funcionament la Comissió Ju-
rídica Assessora ha anat consolidant la seva funció
d’òrgan consultiu, objectiu i independents, de les admi-
nistracions catalanes. Tanmateix, les noves funcions
que han hagut d’assumir les administracions com a
conseqüència de les necessitats i requeriments de la
ciutadania, fan necessària una reestructuració d’aquest
òrgan.

El Títol I de la Llei, que conté les disposicions generals,
estableix la naturalesa de la Comissió Jurídica Assesso-
ra i la seva adscripció.

El Títol II, relatiu als òrgans de la Comissió, introdueix
importants novetats en la composició d’aquest organis-
me. Es redueix el nombre dels seus membres, amb la
finalitat de fer més àgil i operatiu el seu funcionament
i s’estableix un règim de funcionament de l’òrgan dife-
rent de l’anterior, tot suprimint-se la distinció entre el
Ple i la Permanent, de tal manera que la nova configu-
ració que preveu la llei és a través d’una actuació de
tots els seus membres.

Una altra novetat és la regulació de les incompatibili-
tats pròpies dels membres de la Comissió, que es fa a
l’article 5, amb l’objectiu de dotar-la d’una major ob-
jectivitat i independència i, alhora, coadjuvar a la con-
solidació del rigor i prestigi de la Comissió Jurídica
Assessora, que ha vingut mantenint durant tants anys
de funcionament.

L’article 6 preveu les causes de pèrdua de la condició
de membre de la Comissió, que fins ara tampoc estaven
regulades específicament.

El Títol III està dedicat a les competències de la Comis-
sió. L’article 8 enumera els supòsits en els que ha de

dictaminar preceptivament la Comissió, que s’han am-
pliat, objectivament i subjectivament. Així, l’apartat
tercer preveu de manera clara i específica la necessitat
de consulta de les administracions locals catalanes. Les
ampliacions relatives a l’àmbit objectiu de les compe-
tències més remarcables són, entre d’altres, els proce-
diments d’elaboració de disposicions de caràcter gene-
ral que es dictin en desplegament del dret comunitari,
el recurs extraordinari de revisió, a la revisió d’ofici de
les disposicions generals i els procediments de munici-
palització en règim de monopoli dels serveis.

També s’amplien les competències de la Comissió en
relació a l’elaboració d’informes no preceptius, en pre-
veure que es puguin sotmetre a la seva consideració
qüestions no previstes com ara plecs de clàusules admi-
nistratives de contractació de caràcter tipus i procedi-
ments sancionadors d’especial rellevància.

El Títol IV es refereix al procediment per a la sol·lici-
tud i emissió de dictàmens. En aquesta nova regulació
i amb la finalitat de donar una major transparència a
l’actuació de la Comissió s’estableix que el nom del
ponent o ponents han de figurar al dictamen, la possi-
bilitat de formular vots particulars i s’escurça el termini
per a emetre els dictàmens.

El règim econòmic, de contractació i patrimonial, així
com el règim de personal estan regulats al Títol V. Per
últim, al Títol VI s’estableixen les retribucions dels
membres de la Comissió.

ESMENES PRESENTADES

PARÀGRAF PRIMER

36
ESMENA NÚM. 36
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«[...] Govern de la Generalitat, amb la funció de control
previ de la legalitat de les disposicions de caràcter ge-
neral [...]»

PARÀGRAF TERCER

37
ESMENA NÚM. 37
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

«[...] de la Comissió està continguda, bàsicament, en el
Decret legislatiu [...]»

38
ESMENA NÚM. 38
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (3)

«[...] de 15 de març, i 21/1990 [...]»

39
ESMENA NÚM. 39
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (4)

«[...] que modificava l’anterior, i en la llei 1/2000 de 30
de març de modificació del decret legislatiu 1/1991, de
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25 de març, així com en la llei 31/2002, de 30 de de-
sembre de mesures fiscals i administratives.»

PARÀGRAF SETÈ

40
ESMENA NÚM. 40
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (5)

«[...] d’una major objectivitat i independència[...]»

PARÀGRAF DESÈ

41
ESMENA NÚM. 41
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (24)

«[...] tipus i procediments sancionadors d’especial re-
llevància.»

PARÀGRAF ONZÈ

42
ESMENA NÚM. 42
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (25)

«[...] per a emetre els dictàmens. Igualment, s’estableix
que en els supòsits en què s’hagi demanat dictamen a
la Comissió Jurídica Assessora amb caràcter previ a la
resolució d’un assumpte, l’òrgan administratiu compe-
tent per resoldre’l, quan no segueixi el criteri o no es
pronunciï en el mateix sentit que ha palesat la Comis-
sió Jurídica Assessora, hagi de fonamentar de forma
sistemàtica, ordenada i clara els motius pels quals no
segueix el criteri o el pronunciament emès per l’òrgan
consultiu.»

PARÀGRAF DOTZÈ

43
ESMENA NÚM. 43
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (26)

«[...] Títol V. Per últim, al Títol VI s’estableixen [...]»

ADDICIÓ DE NOUS PARÀGRAFS

PARÀGRAF TRETZÈ

44
ESMENA NÚM. 44
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (27)

«Finalment, el Títol VII regula la preceptiva elaboració
d’una memòria que la Comissió Jurídica Assessoria ha
d’elevar al Govern de la Generalitat amb periodicitat
anual, comprensiva dels dictàmens emesos així com de
les recomanacions i observacions formulades, i se’n
regula el règim de publicitat dels dictàmens.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

– La Ponència recomana l’adopció de les esmenes 37,
38, 39, 40 i 43

– El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena 41

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 42 de manera que el paràgraf onzè
tingui la següent redacció:

«[...] per a emetre els dictàmens. Igualment, s’estableix
que en els supòsits en què s’hagi demanat dictamen a
la Comissió Jurídica Assessora amb caràcter previ a la
resolució d’un assumpte, l’òrgan administratiu compe-
tent per resoldre’l, quan no segueixi el criteri o no es
pronunciï en el mateix sentit que ha palesat la Comis-
sió Jurídica Assessora, hagi de fonamentar els motius
pels quals no segueix el criteri o el pronunciament emès
per l’òrgan consultiu.»

– La Ponència recomana l’adopció d’un text transacci-
onal amb l’esmena 44 d’addició d’un nou paràgraf amb
la següent redacció:

«Finalment, el Títol VII regula la preceptiva elaboració
d’una memòria que la Comissió Jurídica Assessoria ha
d’elevar al Govern de la Generalitat amb periodicitat
anual, i se’n regula el règim de publicitat dels dictà-
mens.»

TÍTOL DE LA LLEI

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de la Comissió Jurídica Assessora

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

Altres recomanacions de la Ponència

– La ponència recomana la correcció lingüística i for-
mal proposada pels serveis de la Cambra

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

M. Eugènia Cuenca i Valero, Joan Galceran i Margarit,
Miquel Àngel Estradé i Palau, Jordi Montanya i Mías,
Jaume Bosch i Mestres

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 20442).

Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’11.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

3.01.01.
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Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de car-
reteres
Tram. 200-00018/07

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 20401).

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.04.2005.

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Designació dels diputats que han de
defensar 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 legisla-
tiu 1/1994
Tram. 271-00012/07

Proposta de candidats
Reg. 20417, 20437 i 20473

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Sr. Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Convegència i Unió, comunica que el diputat
designat pel  nostre Grup que ha de defensar davant el
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
legislatiu 1/1994 (tram. 271-00012/07), és l’H. Sr. Jo-
sep M. Pelegrí i Aixut.

Parlament de Catalunya, 4 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Sr. Miquel Iceta i Llorenç, portaveu del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi comunica
a la Mesa del Parlament que el nostre Grup  proposa
el Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura perquè sigui desig-
nat per la Cambra per defensar davant del Congrés la
Proposició de llei d’addició d’un nou apartat a l’arti-
cle 205 del text refós de la Llei general de la Segure-
tat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994
(tram. 271-00012/07).

Parlament de Catalunya, 4 d’abril de 2005

Miquel Iceta i Llorenç
Portaveu del G. P. SCC

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Sr. Joan Ridao i Martin, portaveu del Grup Parla-
mentari d’ERC comunica a la Mesa del Parlament que
el nostre Grup Parlamentari proposa al Sr. Alfons Que-
ra i Carré perquè sigui designat per la Cambra per
defensar davant del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei d’addició d’un nou apartat a l’article 205
del text refós de la Llei General de la Seguretat Soci-
al aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 (tram.
271-00012/07).

Parlament de Catalunya, 5 d’abril de 2005

Joan Ridao i Martin
Portaveu del G. P. d’ERC

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 31.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 19523)

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«2. Instal·lar pantalles informatives que anunciïn les
incidències del trànsit a les principals vies d’entrada i
sortida de Reus.»

3.10.20.
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 31.03.2005

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. 19649)

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 - Es-
querra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar,
al més aviat possible, l’execució de la depuradora d’ai-
gües residuals de la Vall del Llierca (que ha de sanejar
els aigües residuals de Sant Jaume de Llierca i Arge-
laguer), en funció de les disponibilitats pressupostàri-
es de l’Agència Catalana de l’Aigua.»

Proposició no de llei sobre el resta-
bliment de la connexió aèria Girona -
Madrid
Tram. 250-00524/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 31.03.2005

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. 19548)

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 - Es-
querra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a
terme els estudis que determinin si en el moment pre-

sent existeixen les condicions idònies per l’explotació
de la ruta aèria Girona-Madrid.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció mèdica del dis-
pensari de Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00542/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs
Tram. 250-00545/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

3.10.25.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant nord de Calldete-
nes (Osona)
Tram. 250-00550/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20488).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20484).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.04.2005 al 07.04.2005).

Finiment del termini: 08.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació a temps parcial
Tram. 250-00589/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20022 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors Montserrat i Culleré i Joan López i Alegre,
diputada i diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

3.10.25.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mercat laboral català ha d’evolucionar de la matei-
xa manera que ho fan la resta d’àmbits de la societat.
En una societat moderna com la nostra, on cada cop
són més les dones que desitgen conciliar la vida labo-
ral i la vida personal i familiar, i on cada cop són més
els joves que compaginen els seus estudis amb la seva
primera feina, l’Administració Pública ha de fomentar
la contractació a temps parcial.

Els diferents agents socials han de tenir en compte
aquesta modalitat contractual per què es consolidi com
a un instrument útil i eficaç per assolir majors quotes de
compatibilitat entre la vida laboral i la vida personal i
familiar dels treballadors i treballadores, i fer-ne d’ell
un instrument cada cop més important en el sistema de
relacions jurídiques laborals a Catalunya.

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
impulsar les mesures necessàries que facin de la con-
tractació laboral a temps parcial una opció atractiva per
els treballadors i treballadores i per a les empreses, i
potenciar en el marc actual de les relacions laborals
aquesta modalitat contractual.

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Dolors Montser-
rat i Culleré i Joan López i Alegre, diputada i diputat del
G. P. del PPC

Proposició no de llei sobre la moder-
nització dels serveis públics d’ocupa-
ció i la complementació amb la promo-
ció d’un sistema d’agències privades
de col·locació
Tram. 250-00590/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20023 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors Montserrat i Culleré i Joan López i Alegre,
diputada i diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mercat de treball a Catalunya es caracteritza aquests
darrers anys per una escassetat creixent de recursos
humans en alguns sectors econòmics considerats estra-
tègics, i per la necessitat de disposar cada cop més
d’una ma d’obra procedent de la immigració.

A aquest fet, se li afegeix que els serveis públics de
col·locació no donen una solució àgil i eficaç a les em-
preses demandants de treball. Sovint les tasques esta-
dístiques i d’ordre públic que han de desenvolupar els
serveis públics de col·locació es confonen amb la seva
vertadera naturalesa legal, que és la de ser un servei
d’intermediació laboral, tot limitant-se ells mateixos la
seva eficàcia. I per si no fos suficient, tampoc s’articu-
len els mecanismes necessaris perquè les institucions i
entitats privades que es dediquen a la intermediació
laboral puguin desenvolupar-se amb plena normalitat i
puguin contribuir a l’objectiu d’agilitar i dinamitzar el
mercat de treball.

Per solucionar aquest problema, el Consell de la Unió
Europea ja va redactar una Recomanació sobre l’apli-
cació de les polítiques d’ocupació dels Estats Membres
(22 de juliol de 2003), que caldria aplicar de forma
estricte i tenir molt present alhora d’organitzar els ser-
veis públics de col·locació i d’articular les relacions
d’aquests amb els operadors privats.

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
impulsar, en el termini màxim de sis mesos, les mesu-
res necessàries per tal de modernitzar els serveis pú-
blics d’ocupació per tal d’augmentar-ne l’eficàcia i la
capacitat d’intermediació en el mercat de treball, i en-
fortir i promocionar un sistema d’agències privades de
col·locació de caràcter especialitzat que permeti com-
plementar i millorar l’eficàcia del sistema públic de
col·locació per avançar cap a un sistema més eficient i
coordinat.

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Dolors Montser-
rat i Culleré i Joan López i Alegre, diputada i diputat del
G. P. del PPC

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de mobilitat geogrà-
fica en l’àmbit laboral
Tram. 250-00591/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors Montserrat i Culleré i Joan López i Alegre,
diputada i diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El gran dinamisme del mercat català, juntament amb la
manca de relleu generacional en molt oficis i professi-
ons, ha fet que moltes empreses comencin a tenir greus
problemes per cobrir les vacants laborals disponibles
generades en alguns sectors.

La població que avui resideix a Catalunya no podrà
donar resposta a les necessitats de mà d’obra de les
empreses en un termini no molt llarg. A més, la man-
ca de mecanismes àgils i eficaços per captar recursos
humans a l’estranger agreuja el problema. I aquesta
problemàtica afecta a molts sectors vitals per a l’econo-
mia catalana –hostaleria, turisme...– i especialment a
les que tenen una estructura de petita i mitjana empre-
sa.

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
elaborar, en el termini d’un any, un Pla específic que
reculli mesures concretes tendents a fomentar la mobi-
litat geogràfica en l’àmbit laboral i a cercar solucions
als problemes de manca de cobertura de llocs de treball
en aquells sectors econòmics amb més problemes per
cobrir-los.

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Dolors Montser-
rat i Culleré i Joan López i Alegre, diputada i diputat del
G. P. del PPC

Proposició no de llei sobre l’incre-
ment, per a l’exercici del 2006, dels
ajuts existents en matèria d’innovació,
recerca i desenvolupament per a les
empreses catalanes
Tram. 250-00592/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

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

Les empreses requereixen cada dia més d’una major
innovació, ja sigui tecnològica, organitzativa o de dis-
seny per garantir-se l’èxit en un mercat cada cop més
competitiu. Però aquesta innovació no és de franc i les

empreses han d’invertir part del seu capital en fer-la
efectiva.

Malgrat existir una àmplia gamma d’ajuts en aquesta
matèria, articulats generalment a través de l’ajut directe
o a través de les mesures de foment indirecta –bàsica-
ment les desgravacions fiscals–, la gran majoria de les
PIMES les desconeixen o bé es perden en els comple-
xos procediments de tramitació existents o desconeixen
les possibilitats de tramitació que ofereixen els centres
de suport per obtenir-los.

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
incrementar per l’exercici pressupostari 2006 la quan-
tia destinada als ajuts existents en matèria d’innovació,
recerca i desenvolupament (I+R+D) adreçats a les em-
preses catalanes, especialment pel que fa als ajuts vin-
culats a préstecs tous a llarg termini, als adreçats a fa-
cilitar les infrastructures de suport necessari pel
desenvolupament de l’activitat empresarial i els que fo-
mentin la cooperació en els mercats.

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Santi Rodríguez
i Serra i Josep Llobet Navarro, diputats del G. P. del
PPC

Proposició no de llei sobre la difusió
de les possibilitats laborals que ofe-
reix la formació professional
Tram. 250-00593/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors Montserrat i Culleré, Rafael López i Rueda i
Joan López i Alegre, diputada i 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

La formació professional té una llarga tradició a tot
l’Estat, i pel que fa a Catalunya són molts els joves que
es decanten per aquesta modalitat de formació, en veu-
re en ella una forma més directa d’accedir al canviant
mercat laboral.

L’àmplia gamma d’estudis que inclou la Formació Pro-
fessional, però, és encara desconeguda per una part
important de la població. Aquest fet fa que s’hagin

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



11 d’abril de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 170

34

d’intensificar les tasques d’orientació i d’informació
per tal que la ciutadania, en especial els joves, coneguin
les diferents modalitats formatives, les seves sortides
professionals, els estudis més demandats per les empre-
ses i la capacitat d’adaptació curricular que exigeix
cada titulació. I malgrat que quasi tots els sector econò-
mics pateixen el desconeixement de la formació profes-
sional, aquest afecta especialment a les empreses de la
indústria intensiva de capital i a la petita i mitjana em-
presa.

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
intensificar els seus esforços en tot allò referent a l’im-
puls de les activitats d’informació, assessorament i ori-
entació als possibles aspirants a estudiar formació pro-
fessional, de forma preferent als joves en edat escolar,
els col·lectius d’adults amb més dificultats d’accés al
mercat de treball i als treballadors dels sectors en recon-
versió, per tal que coneguin la gran varietat de titulaci-
ons que la formació professional els ofereix de mane-
ra que puguin valorar les diferents opcions en relació
amb l’oferta laboral.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Rafael López i Rueda, Joan López Ale-
gre, diputada i diputats del G. P. del PP

Proposició no de llei sobre la integra-
ció de la població immigrada en l’àm-
bit laboral i social mitjançant una nova
política d’immigració
Tram. 250-00594/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors Montserrat i Culleré i Joan López i Alegre,
diputada i diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les necessitats productives de Catalunya tendeixen cap
a una utilització creixent de recursos humans, però a
l’hora les tendències demogràfiques apunten a una man-
ca de mà d’obra en un futur proper. En aquest context,
la immigració juga un paper fonamental en el mercat
laboral català, doncs són les persones immigrades les
que cobreixen aquelles vacants que es produeixen en
determinats sectors productius que els ciutadans de Ca-

talunya no cobreixen. Per això, des del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya considerem que les
polítiques en matèria de recursos humans han de garan-
tir la demanda del sistema productiu a mitjà i a llarg
termini així com afavorir al màxim la competitivitat de
les empreses.

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
impulsar les mesures adients per tal de dissenyar una
política d’immigració àgil, dinàmica, realista i flexible,
dirigida a captar els recursos humans de l’exterior amb
un nivell de qualificació adequat a les necessitats efec-
tives, presents i futures, del mercat de treball català, i
garantir-ne la ràpida integració d’aquests efectius en
l’àmbit laboral i social del país.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Dolors Montser-
rat i Culleré i Joan López i Alegre, diputada i diputat del
G. P. del PPC

Proposició no de llei sobre la promo-
ció del desplaçament al lloc de treball
amb transport públic
Tram. 250-00595/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro i Manuel Ibarz i Casadevall, di-
putats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, 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

El problema de la mobilitat a les grans ciutats es deu
bàsicament a la sobreutilització que es fa del vehicle
privat. Aquesta problemàtica s’ha accentuat en el dar-
rers anys a Catalunya degut al espectacular augment del
parc mòbil.

No sols hem de pensar en l’àrea metropolitana de Bar-
celona, sinó també en les àrees urbanes de Tarragona,
Lleida i Girona, i fins i tot amb les ciutats de les comar-
ques centrals on la dimensió dels eixos viaris és clara-
ment insuficient per absorbir el creixement de fluxos
diaris de vehicles motivats per la forta mobilitat laboral.

Tothom sembla posar-se d’acord alhora de dir que l’al-
ternativa a aquest problema passa per fomentar l’ús del
transport públic, fet que permetria l’alleugeriment dels
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volums elevats de trànsit que actualment suporten les
vies d’accés als principals centres de treball, però tam-
bé és cert que manquen decisions ambicioses i prou es-
tudiades per implementar mesures concretes en aquest
àmbit.

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
promoure el desplaçament al lloc de treball mitjançant
el transport públic, potenciant la intermodalitat entre els
diferents mitjans de transport i la construcció d’aparca-
ments propers a les estacions de ferrocarril.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Josep Llobet
Navarro i Manuel Ibarz i Casadevall, diputats del G. P.
del PPC

Proposició no de llei sobre la reforma
parcial de la Llei sobre l’impost de so-
cietats per tal que les petites i mitjanes
empreses puguin beneficiar-se de de-
duccions per la despesa feta en la pre-
venció de riscos laborals
Tram. 250-00596/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Dolors Montserrat i Culleré i Joan López i Alegre,
diputada i diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Totes les tipologies d’empreses reconegudes com a
PIMES (microempresa, petita i mitjana empresa) han
d’implantar mesures de prevenció de riscos laborals.
Però aquestes mesures suposen uns costos a efectes fis-
cals per els empresaris i no s’entenen encara com una
inversió en la millora de la competitivitat. A aquest fet,
hem d’afegir la inexistència d’instruments d’ajut eco-
nòmic per a l’aplicació de la normativa sobre preven-
ció dels riscos laborals a Catalunya.

Altres països europeus, l’exemple paradigmàtic dels
quals el constitueix la República Francesa, que supor-
ta uns índex de sinistralitat laboral molt inferiors als de
l’Estat espanyol, disposen d’incentius i línies d’ajuts
per a la implantació de les mesures legalment establer-
tes de prevenció de riscos laborals a les empreses. I el
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya ja va

demanar al Govern en el darrer Debat de Política Ge-
neral l’establiment de línies d’ajuts adreçades a les
empreses, especialment les PIMES catalanes, encami-
nats a finançar els costos que es generen com a conse-
qüència de la implementació d’aquestes mesures.

Creiem que cal donar un pas més decidit en aquest
àmbit i afavorir polítiques fiscals que permetin fer
atractiu per a les empreses la inversió en mesures de
riscos laborals, de forma semblant a com s’ha vingut
fent en l’àmbit de l’adopció de mesures en favor de la
preservació del medi ambient o del reciclatge i valorit-
zació de productes.

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
que traslladi de manera urgent al Govern de l’Estat la
necessitat d’impulsar una reforma parcial de la Llei
sobre l’impost de societats (IS) amb l’objectiu de que
les empreses puguin deduir-se fins a un 50% de la quo-
ta de l’impost de societats en concepte de despesa to-
tal efectuada en inversions en prevenció de riscos labo-
rals, o s’estableixen bonificacions i deduccions que
afavoreixin directament la inversió en mesures de pre-
venció de riscos laborals.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Dolors Montser-
rat i Culleré i Joan López i Alegre, diputada i diputat del
G. P. del PPC

Proposició no de llei sobre la millora
de l’atenció primària de salut a Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00597/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, Joan Raventós i Pujadó,
i Francesc Sancho i Serena diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 134 i 135 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA MILLORA DE L’ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT A VILAFRANCA DEL PENEDÈS (ALT

PENEDÈS)

L’increment de població que ha experimentat Vilafran-
ca del Penedès durant els darrers anys fa que els serveis
de l’atenció primària de salut es vegin saturats.

En aquests moments, cal destacar que la mitjana de
persones que té assignades cada metge de medicina
general es troba al voltant de les 2.500 per facultatiu.
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No obstant això, cal tenir en compte que l’objectiu ide-
al de persones assignades per facultatiu hauria de ser de
1.500 per pediatra i de 1.900 per metge de medicina
general.

D’altra banda, segons els criteris marc d’organització
de l’atenció primària de salut, s’entén que assignar una
sola àrea bàsica de salut (ABS) correspon a les pobla-
cions d’entre 5.000 i 25.000 habitants.

Per tant, la creació d’una ABS contribuiria molt a des-
centralitzar aquest servei fora del centre de la vila i això
comportaria la posada en funcionament d’un nou cen-
tre d’atenció primària, fet que permetria descongestio-
nar l’edifici on està ubicada l’actual ABS i que resulta
insuficient per encabir l’increment de professionals que
necessita Vilafranca.

Pels motius exposats el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Crear una nova Àrea Bàsica de Salut a Vilafranca del
Penedès que comporti la posada en funcionament d’un
nou centre d’atenció primària.

2. Construir un nou centre d’atenció primària a Vila-
franca del Penedès en els terrenys que cedeixi l’Ajun-
tament d’acord amb els requisits corresponents.

3. Atendre les necessitats sanitàries de Vilafranca del
Penedès dotant del personal facultatiu i d’infermeria
adient que requereix la població.

Palau del Parlament, 29 de març de 2004

Felip Puig i Godes, portaveu; Joan Raventós i Pujadó,
i Francesc Sancho i Serena diputats del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el sende-
risme
Tram. 250-00598/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20125 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Eva García i Rodríguez i Rafael López i Rueda, dipu-
tada i diputat del Grup del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El senderisme té els seus inicis a França, a primers del
segle XX, arribant a l’esplendor cap els anys 40. El seu

fundador, Henri Viaux, defensava que la ràpida accep-
tació d’aquest tipus de camins es devia a que facilitaven
l’apropament al medi natural, donat el creixent interès
per la natura com a lloc d’esbarjo. Després de França,
i tenint en compte la diferència de quilòmetres de su-
perfície, es situa Catalunya. Actualment el senderisme
s’està estenent per tot el món, i especialment pel con-
tinent americà on proliferen ja les marques vermelles i
verdes marcant els itineraris.

A Catalunya ens vàrem adonar de la necessitat de mar-
car camins durant la dècada dels seixanta, quan els ex-
cursionistes després de preparar amb detall els seus iti-
neraris, es perdien. La causa més directa d’aquest fet
podem trobar-la en la despoblació de bona part de l’hà-
bitat rural i amb la desaparició de pràctiques habituals
que ajudaven a mantenir els boscos i els caminis en un
bon estat de conservació. Activitats com arreplegar lle-
nya, la producció de carbó vegetal, el pasturatge del
bestiar i el trànsit diari de persones i animals ajudaven
a mantenir viva una xarxa centenària de camins.

En l’actualitat, l’accidentat relleu de Catalunya, les im-
portants riqueses arqueològiques i monumentals exis-
tents arreu del país i la diversitat i bellesa del paisatge
han permès impulsar la senyalització d’una xarxa de
més de 5.000 quilòmetres, situant els nostres senders
entre els millors d’Europa.

II

Els senders ofereixen una imatge diferent, gairebé se-
creta del país. Les persones amb esperit d’aventura i
ganes de caminar descobreixen la genuïna naturalesa
de Catalunya i alhora tenen l’ocasió de contemplar,
juntament amb els monuments més coneguts i consa-
grats de l’art i la cultura del país, altres mostres, potser
no tan conegudes, però perfectament integrades en uns
paisatges d’irrepetible bellesa.

Els mercats turístics fa anys que indiquen creixements
sostinguts de nous practicants d’aquesta modalitat de
turisme, que han trobat en itineraris concrets –el para-
digma dels quals el constitueix el Camí de Santiago– el
màxim exponent d’una pràctica esportiva, cultural i
lúdica que consolida de forma ineludible el senderisme
com una alternativa real per gaudir del temps lliure.

Unes qualitats que, sovint, es troben en comarques que
tenen poques oportunitats per al seu desenvolupament
econòmic i social, o que requereixen d’estratègies per
trencar l’estacionalitat turística provocada per activitats
molt determinades per la climatologia, com succeeix
amb l’esquí.

Cal, però, que el senderisme i els recorreguts escollits
per dur-lo a la pràctica constitueixin un producte de
qualitat que garanteixi uns equipaments i unes estruc-
tures suficients per aquelles persones i empreses dispo-
sades a convertir-lo en un producte turístic que comple-
menti i promocioni la oferta d’activitats en el medi
natural a Catalunya.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:
3.10.25.
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1. Impulsar de forma decidida el turisme interior i de
muntanya a Catalunya, mitjançant l’elaboració d’un pla
específic en favor de l’impuls i desenvolupament del
senderisme en el territori de Catalunya. Aquest pla es-
pecífic s’haurà de presentar en la Comissió correspo-
nent del Parlament de Catalunya pel titular del Depar-
tament de Comerç, Turisme i Consum en un termini no
superior als sis mesos.

2. Impulsar la creació del producte «Catalunya Sen-
ders», tot dotant-lo dels recursos econòmics necessaris,
i garantint la seva gestió eficaç a través dels mecanis-
mes següents:

A. La creació d’un Consell Assessor integrat per mem-
bres dels departaments de Comerç, Turisme i Consum,
Medi Ambient i Habitatge i Política Territorial i Obres
Públiques, així com representants de l’Administració
local i les federacions esportives competents.

B. La implementació i dotació dels instruments i estra-
tègies de difusió i promoció adients i adaptades a les
particularitats d’aquest tipus d’activitat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Eva García i Ro-
dríguez i Rafael López i Rueda, diputada i diputat del
G. P. del PPC

Proposició no de llei sobre la domicili-
ació a Barcelona de la Societat Estatal
per a la Promoció i l’Atracció de les
Inversions Exteriors
Tram. 250-00599/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20135 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari Popular de Catalunya al Parament, Belen
Pajares i Ribas i M. Ángeles Olano i García, diputades
del Grup Parlamentari Popular de Catalunya, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent Proposició no
de llei:

Exposició de motius

Catalunya i Barcelona s’han caracteritzat, des dels anys
seixanta i fins a l’actualitat, pel seu procés d’obertura
econòmica.

Amb la creació, l’any 1985, de l’Agència Catalana
d’Inversions, es va constatar la màxima prioritat que es
donava a Catalunya en la captació d’inversions exteri-
ors, política que ha tingut sempre el suport de totes les
institucions i del conjunt de la societat catalana.

L’esmentada agència es va establir a la citat de Barce-
lona, amb na situació estratègica a la península ibèrica,
i un bon posicionament en els rànquings internacionals

com a impulsora d’una nova economia basada en el
coneixement i la internacionalització de les seves em-
preses. Dins el Pla de 00 mesures d’impuls a la produc-
tivitat que el Govern de l’Estat va aprovar el darrer 25
de febrer, s’inclou la proposta de creació de la Societat
Estatal per a la promoció i atracció de les inversions
exteriors en el termini de 6 mesos.

El fet que hi hagi a Barcelona una Agència similar a la
que proposa el Pla del Govern de l’Estat permetria, si
la Societat Estatal s’ubiqués a Barcelona, aprofitar
sinèrgies, amb la col·laboració estreta entre ambdues
agències que potenciaria l’atractiu de Catalunya com a
destinació de les inversions estrangeres mundials.

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
impulsar davant el Govern de l’Estat les accions neces-
sàries per tal que la futura Societat Estatal per a la pro-
moció i atracció de les inversions exteriors s’ubiqui a la
ciutat de Barcelona.

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari Popular de Catalunya al Parament, Belen Pa-
jares i Ribas i M. Ángeles Olano i García, diputades del
Grup Parlamentari Popular de Catalunya

Proposició no de llei sobre el condi-
cionament i la millora de la carretera
T-330 entre l’Eix de l’Ebre i la ratlla d’A-
ragó
Tram. 250-00600/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 20163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Joan Bertomeu i Bertomeu dipu-
tats, 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

La carretera T-330 es troba en un estat lamentable de
conservació. La carretera és la principal via de comu-
nicació entre les comarques catalanes del Baix Ebre i la
Terra Alta amb la comarca aragonesa del Matarranya.

Aquestes comarques estan unides per importants vin-
cles socioeconòmics i alhora comparteixen la mateixa
identitat cultural i lingüística que fa que aquests vincles
siguin més profunds.

El Govern de l’Aragó ja va realitzar les obres de millora
del tram de carretera que arriba fins el llindar de la co-
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munitat autònoma, però per la part catalana, aquesta
carretera requereix d’una actuació de millora impor-
tant.

En els darrers anys, amb l’increment de les activitats
lligades al turisme rural, aquesta via i altres de la ma-
teixa zona, han experimentat un increment considera-
ble de usuaris. La millora de la via facilitaria les comu-
nicacions de la zona i seria un element afavoridor del
desenvolupament turístic d’aquestes comarques.

Igualment, les localitats d’aquestes comarques, tenen
com a Hospital de referència, l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. Amb la millora de la via s’escurçarà
el temps de trasllat a aquest centre.

Tant el Consell Comarcal de la Terra Alta, com nom-
brosos ajuntaments de les províncies de Tarragona i de
Terol, han aprovat mocions en el sentit de demanar l’ur-
gent condicionament de la carretera T330 des de l’Eix
de l’Ebre fins el límit amb l’Aragó.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar els tràmits per al condicionament i millora de la
carretera T-330 entre l’Eix de l’Ebre i el límit amb la
comunitat autònoma de l’Aragó.

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Josep Llobet
Navarro, Joan Bertomeu i Bertomeu diputats del G. P.
del PPC

Proposició no de llei sobre la remode-
lació de l’edifici de l’Associació Gent
Gran Riera d’Aragó, de Reus (Baix
Camp)
Tram. 250-00601/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20172 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, Carles Pellicer i Punyed,
i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup Par-
lamentari 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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Casal de la Gent Gran de la Riera Aragó de Reus
(Baix Camp), que depèn del Departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya, es troba en un
estat de deixadesa i precarietat en les seves instal·laci-
ons. Un servei com és un Casal, ha de complir les fun-
cions de centre d’acollida i d’activitats, i, per tant, no
pot patir l’estat d’abandó que presenta.

El Casal, que està sense responsable des de fa mesos,
presenta deficiències en qüestions tant bàsiques com la
calefacció, amb un aparell de fa més de trenta anys al
que és difícil trobar peces de recanvi, i en la manca
d’ascensor i la presència de barreres arquitectòniques,
fet que en dificulta la mobilitat per molts usuaris.

L’anterior Govern de la Generalitat de Convergència i
Unió ja tenia prevista una remodelació general d’aquest
Casal, i a aquest fi, hi havia consignada una partida
pressupostaria; d’aquesta remodelació ara no se’n sap
res.

És urgent, doncs, solucionar les mancances i elaborar
un projecte integral de reforma el més aviat possible, ja
que la gran afluència de gent gran al Casal es veu min-
vada per les precàries condicions de l’edifici, ja que
ningú té cura que gaudeixi de les mínimes condicions
d’habitabilitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

»Que procedeixi, amb la màxima celeritat, a la remo-
delació integral del Casal de la Gent Gran de la Riera
Aragó de Reus (Baix Camp), dotant-lo de tots els ser-
veis necessaris i a millorar-ne l’accessibilitat (rampes,
eliminació de barreres arquitectòniques, ascensor).»

Palau del Parlament, 22 de març de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu, Carles Pellicer i Punyed,
i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del G. P. de
CiU

Proposició no de llei sobre la millora
del servei de ferrocarrils entre Reus
(Baix Camp) i Barcelona i sobre la re-
modelació i la modernització de l’esta-
ció d’aquella ciutat
Tram. 250-00602/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20199 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, i Carles Pellicer i Punyed,
diputats 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 propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El servei dels ferrocarrils que des de l’estació de Reus es
dirigeixen a Barcelona, especialment en els horaris de
diumenge a la tarda, presenta deficiències importants.

Aquests trens són utilitzats majoritàriament per estudi-
ants que utilitzen aquest mitjà de transport per diferents

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 170 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 11 d’abril de 2005

39

motius però principalment pel que hauria de ser la seva
comoditat doncs, el tren de rodalies és un mitjà de
transport en teoria eficient i amb un gran futur. Però la
gestió en els nivells de qualitat i de capacitat s’hauria
d’incrementar atès que no hi ha espai suficient per la
quantitat de demanda que té.

Aquesta situació no només no s’ha solucionat sinó que
s’ha agreujat, sobretot en combois que venen des d’al-
tres indrets –com Flix–, que presenten un nombre de
vagons insuficients per al gran nombre d’usuaris que
fan servir l’Estació de Reus. Aquesta situació, per
l’acumulació de persones, comporta problemes d’ac-
cessibilitat i incomoditats entre els usuaris.

D’altra banda, la freqüència de serveis entre Reus i
Tarragona queda igualment molt per sota de les neces-
sitats de comunicació entre aquestes dues ciutats i les
poblacions intermitges. RENFE es resisteix a oferir un
servei de «metro regional» en l’àrea del Camp, malgrat
la demanda existent i la millora que això tindria sobre
la mobilitat en general en aquest territori.

Finalment, l’estació de Reus pateix també problemes
d’accessibilitat i en l’adquisició de bitllets, per les cues
que es formen i degut a que sovint les màquines expe-
nedores no funcionen.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions oportunes davant el Govern de
l’Estat perquè sol·liciti a l’entitat pública empresarial
RENFE:

1. Que procedeixi, amb la màxima celeritat, a la millora
del servei Reus-Barcelona i Reus-Tarragona, sigui amb
més freqüència de pas dels ferrocarrils o amb més ca-
pacitat en els combois existents

2. Que procedeixi a la millora de l’estació de ferrocar-
rils de Reus (màquines expenedores, accessibilitat, etc.)

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

Felip Puig i Godes Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) de Salàs de
Pallars (Pallars Jussà)
Tram. 250-00603/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20200 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

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:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ES-
TACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS AL NUCLI DE

SALÀS DE PALLARS (PALLARS JUSSÀ).

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Salàs de Pallars es troba situat vora la
carretera C-13 i l’embassament de Sant Antoni, a una
zona sensible per tractar-se de la captació d’aigua de
boca, quan les aigües residuals actualment s’aboquen a
dos barrancs que conflueixen directament a l’embassa-
ment. La població de dret de Salàs és d’unes 350 per-
sones, però durant períodes estacionals com Setmana
Santa, estiu, festius, etc., pot superar el miler. Cal afe-
gir els projectes futurs que suposaran un increment de
la població i de les necessitats d’infrastructures de sa-
nejament, com són la Residència geriàtrica actualment
en construcció, que disposarà de 150 places de resi-
dents i del corresponent personal sanitari, els 10 solars
de sòl industrial en desenvolupament i un pla parcial
amb 40 habitatges d’imminent desenvolupament, etc.

Així mateix, Salàs de Pallars té un patrimoni natural i
arquitectònic molt destacable, doncs té una vila closa
medieval ben conservada i uns paratges naturals força
atractius, així com una interessant botiga tradicional.

Atès que aquests darrers anys l’Ajuntament ha fet in-
versions molt importants en la valorització dels seu
patrimoni, que inclou actuacions a la vila closa i a d’al-
tres indrets i l’impuls d’un projecte de desenvolupa-
ment basat en la recuperació del patrimoni cultural,
arquitectònic i etnològic de la vila.

Atès que el desenvolupament del municipi està força
relacionat amb el turisme cultural, d’esports i de na-
tura.

Atès que un dels esports preferents està lligat amb
l’embassament, on es practiquen esports aquàtics i on
s’aboquen les aigües residuals de Salàs de Pallars.

Atès que l’Estació depuradora d’aigües residuals de
Salàs de Pallars està inclosa al Programa de sanejament
de les aigües residuals urbanes de l’any 2002, redactat
i aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Atès que l’actual situació ha esdevingut insostenible,
per l’existència de filtracions a un dels trams finals de
l’actual xarxa clavegueram que aboca al barranc de la
Solana, tram que serà suprimit amb el nou col·lector,
que causen pudors que els veïns han denunciat.

Atès que la llavors Junta de Sanejament va redactar
l’any 1995 el projecte de l’Estació depuradora d’aigües
residuals de Salàs, i que el Departament de Medi Am-
bient va acordar, per Resolució de 27 d’agost de 1996,
l’obertura d’informació pública del projecte i la llista
de bens i drets afectats, quedant el projecte definitiva-
ment aprovat, i que es van iniciar els tràmits d’expro-
piació, si bé l’execució va quedar paralitzada.

Atès que l’any 2001 es va redactar un nou projecte tèc-
nic per la construcció de l’Estació depuradora d’aigües
residuals de Salàs de Pallars, i que l’actuació dins del
Programa de sanejament de les aigües residuals urba-
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nes de 2002 de la conca de la Noguera Pallaresa es tro-
ba dins de la categoria de «Tractament més exigent» i
de compliment abans de l’1 de gener de 2006.

Atès que l’Ajuntament de la Salàs de Pallars ha sol·li-
citat l’execució d’aquesta actuació de manera reiterada.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i
Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treure a
concurs públic la construcció de l’Estació depuradora
d’aigües residuals de Salàs de Pallars, en un termini no
superior als sis mesos i iniciant-se les obres immedia-
tament després.

Palau del Parlament, 31 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 cloenda
del 75è aniversari de la connexió ferro-
viària entre l’Estat espanyol i l’Estat
francès que comunica Barcelona i París
Tram. 250-00604/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20201 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Eudald Casadesús i
Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia 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 CLOENDA DEL 75È ANI-
VERSARI DE LA CONNEXIÓ FERROVIÀRIA ENTRE ELS ESTATS

ESPANYOL I FRANCÈS QUE COMUNICA BARCELONA I PARÍS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Parlament de Catalunya va acordar el mes d’abril de
2004, per unanimitat de tots els grups, instar el Govern
de Catalunya a fer les gestions necessàries per aconse-
guir la implicació, entre d’altres, del govern espanyol
en la celebració del 75è. aniversari de la connexió fer-
roviària entre els Estats espanyol i francès amb el fer-
rocarril transpirinenc que comunica Barcelona i París,
i a fer les gestions necessàries perquè el Ministeri de
Foment refermi els compromisos que ha adquirit de
millorar aquesta línia.

Avui la commemoració de l’efemèride ha conclòs amb
un gran espectacle en el qual hi va participar el minis-
tre de Defensa del govern espanyol, Sr. José Bono. No
consta però, que el ministre es comprometés, en nom
del Govern espanyol, a millorar aquesta línia per tal
d’aconseguir un temps de recorregut i unes freqüènci-
es en consonància amb el segle XXI; a garantir-ne el seu

caràcter internacional; a instar la Unió Europea perquè
aquesta línia sigui inclosa en el llibre blanc de la polí-
tica europea de transports; al seu traspàs a la Generalitat
de Catalunya; ni tant sols el suport necessari per acon-
seguir un tren turístic entre Ripoll i la Tor de Querol.

L’únic compromís del Sr. Bono sembla que va ser que
intentaria que els alcaldes afectats per la línia ferrovi-
ària fossin rebuts per la ministra de Foment. Sorprèn, en
tot cas, que durant el temps que ha durat la celebració
d’aquesta efemèride la ministra de Foment no hagi re-
but encara tots aquests alcaldes.

Pels motius abans exposats el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya:

1. Manifesta la seva preocupació per la manca de com-
promisos del Govern de l’Estat en la millora de la línia
ferroviària una vegada s’ha conclòs la Commemoració
del 75è. aniversari de la connexió ferroviària entre els
Estats espanyol i francès amb el ferrocarril transpiri-
nenc que comunica Barcelona amb París.

2. Insta el Govern de la Generalitat a demanar del Go-
vern de l’Estat:

a) Les inversions necessàries en aquesta línia ferrovià-
ria fins a aconseguir un temps de recorregut i unes fre-
qüències en consonància amb el segle XXI

b) La consideració de tren de rodalies d’aquesta línia
ferroviària fins a Ripoll

c) La garantia del caràcter internacional d’aquesta línia
ferroviària.

d) Que insti la Unió Europea a incloure la línia ferro-
viària en el llibre blanc de la política europea de trans-
ports

e) El traspàs de la línia ferroviària a la Generalitat de
Catalunya

f) El suport necessari per posar en servei un tren turís-
tic entre Ripoll i la Tor de Querol.

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós en el partit judicial
de Manresa (Bages)
Tram. 250-00605/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20204 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là i Elena Ribera i Garijo, diputats del Grup Parlamen-
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tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 134 i 135 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DEL JUTJAT DE

CONTENCIÓS EN EL PARTIT JUDICIAL DE MANRESA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant els darrers vuit anys s’han anat creant i territo-
rialitzant els jutjats penal i socials, per tal d’apropar 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.

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 del
contenciós de Manresa.

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 Con-
tenciós en el partit judicial de Manresa.»

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là i Elena Ribera i Garijo, diputats del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons del Departament de Treball i In-
dústria davant el procés de liquidació
de l’empresa Mitasa i sobre un pla de
reimpuls industrial del Berguedà i el
Segrià
Tram. 250-00606/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20259 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, i Oriol Pujol i Ferrusola,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenta la següent Proposi-
ció no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys el sector tèxtil industrial a Catalu-
nya ha estat sotmès a un fort procés de reestructuració,
procés que encara dura, i que està tenint tot tipus
d’afectació sobre el teixit industrial del país; des de
localitzacions, en alguns casos, passant per reestructu-
racions productives i de llocs de treball en altres, fins al
cessament de l’activitat en d’altres.

L’empresa tèxtil MITASA no ha estat al marge i ha re-
alitzat també un continuo procés de reestructuració que
ha generat una paulatina pèrdua de llocs de treball.

Resten actualment, com a centres productius de l’em-
presa, les fàbriques al Segrià i a l’alt Berguedà, amb
una important repercussió en el que suposa de positiu
pel reequilibri territorial del país, i mantenint una plan-
tilla d’uns 150 treballadors directes.

Les administracions públiques han col·laborat, en els
últims anys, amb aquesta empresa per tal de millorar la
seva competitivitat, adaptar-se als canvis tecnològics i
econòmics i poder així mantenir el màxim nivell d’ocu-
pació. Malgrat aquest suport, l’evolució del sector tèxtil
ha posat en greu perill de continuïtat els dos centres
productius de l’empresa, i sobretot els 150 llocs de tre-
ball directes.

La situació actual de l’empresa, en fase de comissió
liquidadora, amb una alta implicació de les administra-
cions públiques i la manifesta voluntat dels treballadors
de continuar amb l’activitat, i reconeixent la problemà-
tica en la que es troba el sector tèxtil, motiva que el
Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenti la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Requerir al Departament de Treball i Indústria que,
davant el procés de liquidació endegat sobre l’empre-
sa MITASA, valori les possibilitats de continuïtat i vi-
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abilitat de la seva activitat industrial a Catalunya,
d’acord amb les intencions i voluntats dels treballadors
afectats.

2. Requerir, mitjançant el Departament de Treball i In-
dústria, l’articulació d’un pla d’acompanyament soci-
al destinat als treballadors on es contemplin les mesu-
res necessàries per tal d’evitar o atenuar qualsevol
conseqüència negativa que per a ells pugui tenir aquest
procés.

Aquest pla haurà de contenir mesures alternatives de
continuïtat industrial, considerant la possibilitat de
mesures de readaptació professional que possibilitin
l’ocupabilitat dels treballadors afectats per la liquida-
ció, amb particular atenció vers les persones amb espe-
cials dificultats d’inserció en el mercat de treball.

3. Prendre les mesures oportunes per tal que l’Adminis-
tració elabori i desenvolupi un pla de reimpuls industri-
al del Berguedà i del Segrià basat en el diàleg i el mutu
enteniment amb els agents socials i on es tinguin en
compte tant els aspectes industrials com els socials, i on
s’estudiï la possibilitat de dur a terme projectes indus-
trials alternatius que contribueixin al reequilibri territo-
rial de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

Felip Puig i Godes Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

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 de no-acumulació de les rendes
amb la pensió de viduïtat per a les per-
sones vídues
Tram. 270-00007/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 20485).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.04.2005 a l’11.04.2005).

Finiment del termini: 12.04.2005; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2005.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les informaci-
ons que facilita
Tram. 302-00112/07

Esmenes presentades
Reg. 20456 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 07.04.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20456)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre les informacions que facilita (NT 302-
00112/07).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 2

«2. Fer-se càrrec de la cerca efectiva i del cost d’un
habitatge transitori en el propi barri fins que […]».

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la transparèn-
cia, la qualitat i l’eficiència del sistema
de salut català
Tram. 302-00113/07

Esmenes presentades
Reg. 20513 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 07.04.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20513)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Francesc Sancho i Se-
rena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
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Unió, d’acord amb el que preveu l’article 130.2 del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la transpa-
rència, la qualitat i l’eficiència del sistema de salut ca-
talà (tram. 302-00113/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Substituir el text de la Moció pel següent redactat:

«Ateses les conclusions del “Document del grup de tre-
ball per a la racionalització i el finançament de la des-
pesa sanitària” presentat el passat 3 de febrer de 2005,
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar en seu parlamentària:

• Una proposta concreta sobre la millora del finança-
ment sanitari, de la qualitat, de l’eficiència, del model
de descentralització, organitzatiu i de gestió. En con-
seqüència, introduir en aquesta proposta els principis
de transparència, informació i participació que garan-
teixin la millora contínua de la qualitat i l’eficiència
del sistema i la planificació de les necessitats de salut».

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

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
fiscalització 21/2004 sobre les con-
tractacions i les despeses efectuades
per la Generalitat o les seves empre-
ses i organismes autònoms i per les
administracions locals amb: Europra-
xis Consulting Holding SL, Europraxis
Consulting SA, Comopraxis SA, i Indra
(o empreses del grup). Exercicis 1996-
2002
Tram. 258-00019/07

Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.04.2005.
(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.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea
Tram. 405-00003/07

Substitució de diputats
Reg. 20297 / Coneixement: Mesa del Parlament,
05.04.2005

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 36 del Reglament del Parlament, comunica:

– Que l’I. Sr. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez  ha estat
substituït com a membre de la Permanent de Legislatu-
ra sobre la Unió Europea per l’I. Sr. Joan Raventós i
Pujadó.

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Composició de la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i de les Repercussions en les
Relacions Internacionals
Tram. 406-00002/07

Substitució de diputats
Reg. 20366 / Coneixement: Mesa del Parlament,
05.04.2005

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 36 del Reglament del Parlament, comunica:

– Que l’I. Sr. Josep M. Pelegrí i Aixut ha estat substi-
tuït com a membre de la Comissió d’Estudi del Procés
de Mundialització de l’Economia i de les repercussions
en les Relacions per l’I. Sr. Esteve Vilanova i Vilà.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

3.30.06.
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 54/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el desplegament integral de la
Llei 2/2002, d’urbanisme
Tram. 290-00008/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20008 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00008/07

Sobre: Resolució 54/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el desplegament integral de la Llei 2/2002, d’ur-
banisme Grup Parlamentari: Proponents:

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

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 54/VII, sobre el des-
plegament integral de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, em
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

En data 24 de desembre el Parlament de Catalunya ha
aprovat la Llei 10/2004 de modificació de la Llei 12/
2002 d’Urbanisme, de 14 de març, per al foment de
l’habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de
l’autonomia local. Aquesta Llei va entrar en vigor el 31
de desembre de 2004. Les determinacions d’aquesta
Llei d’acord amb el que tot seguit s’expressa han alte-
rat el calendari d’elaboració del Reglament total de la
Llei d’Urbanisme.

En efecte, la Llei 10/2004 ha modificat un seguit d’ar-
ticles de la Llei d’Urbanisme de 14 de març 2/2002. Per
aquesta raó la seva disposició final primera autoritza al
Govern perquè en el termini d’un any, a comptar des de
la seva entrada en vigor, refongui en un text únic amb-
dues lleis. Així mateix, atorga un termini de sis mesos
per tal que el Departament de Política territorial i Obres
Públiques elabori la proposta de text refós a comptar
també des de l’entrada en vigor.

Hores d’ara els treballs d’elaboració del text refós ja
han finalitzat i per edicte de 4 de març de 2005, publi-
cat en el DOGC núm. 4339 de 9 de març de 2005 s’ha
sotmès a informació pública aquest projecte normatiu
d’acord amb el que disposen l’article 64 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, durant el

termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la data de publicació Les anteriors dades permeten afir-
mar que la seva aprovació s’ha de produir abans del 31
de desembre de 2005.

D’altra banda, la disposició final segona de la Llei 10/
04 determina que el Govern en el termini de divuit
mesos a comptar de la seva entrada en vigor ha d’apro-
var un reglament que desenvolupi íntegrament la Llei
d’urbanisme.

La bona marxa dels treballs d’elaboració del text refós
fa preveure el compliment del termini que fixa la dis-
posició final primera, fet que permetrà abordar la tas-
ca d’elaboració del Reglament total de manera imme-
diata i que permet assegurar, també, el compliment del
termini previst en la disposició segona de la Llei 10/
2004 i així, es disposarà del Reglament total de la Llei
d’Urbanisme abans del 30 de juny de 2006.

Barcelona, 29 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 130/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la signatura i la ratificació de la
Convenció de les Nacions Unides per
a la protecció dels drets de tots els tre-
balladors migrants i llurs familiars
Tram. 290-00074/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20333 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00074/07

Sobre: Resolució 130/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la signatura i la ratificació de la Convenció de les
Nacions Unides per a la protecció dels drets de tots els
treballadors migrants i llurs familiars

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre la Unió Europea i d’Actuacions Exteriors,
Cooperació i Solidaritat

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 130/VII del Parla-
ment de Catalunya, sobre la signatura i la ratificació de
la Convenció de les Nacions Unides per a la protecció
dels drets de tots els treballadors migrants i llurs fami-
liars em plau informar-vos que el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, mitjançant escrit de 24 de gener de
2005 de la Consellera de Benestar i Família, s’ha diri-
git al Govern de l’Estat per instar-lo a adoptar les me-
sures adequades en els termes previstos a l’esmentada
resolució.

4.50.01.
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D’altra banda, esmentar que el passat 18 de desembre
de 2004 es va celebrar un acte institucional al Palau de
la Generalitat per commemorar el Dia Internacional del
Migrant que té el seu origen en l’aprovació per part de
les Nacions Unides de la Convenció dels Drets dels
Treballadors Migrants i Llurs Famílies.

Barcelona, 30 de març de 2005.

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Resolu-
ció 131/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió dels llicenciats en ci-
ència i tecnologia dels aliments en l’or-
denació dels cossos i les escales del
personal funcionari de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 290-00075/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20338 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00075/07

Sobre: Resolució 131/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió dels llicenciats en ciència i tecnologia
dels aliments en l’ordenació dels cossos i les escales del
personal funcionari de l’Administració de la Generali-
tat

En compliment de la Resolució 131/VII del Parlament
de Catalunya, sobre la inclusió dels llicenciats en cièn-
cia i tecnologia dels aliments en l’ordenació dels cos-
sos i les escales del personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat, i d’acord amb el que disposen
els articles 131 i 135 del Reglament de la Cambra, us
informo del següent:

El text de la resolució parlamentària instava el Govern
ha adoptar les mesures pertinents per tal que es tingués
en compte l’existència de la llicenciatura en ciència i
tecnologia dels aliments en el moment de la revisió de
l’ordenació dels cossos i escales del personal funcionari
de l’Administració de la Generalitat, sense pressuposar
ni determinar cap moment temporal per dur a terme
l’esmentada revisió de cossos i escales. En aquest sen-
tit, doncs, el Govern de la Generalitat de Catalunya
manté la voluntat expressada en la resolució i conse-
qüentment quan es revisi l’ordenació dels cossos i les
escales del personal funcionari de l’Administració de la
Generalitat es tindrà en compte l’existència de la llicen-
ciatura esmentada.

Barcelona, 31 de març de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 132/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió dels distintius o els
símbols autonòmics en les matrícules
dels vehicles
Tram. 290-00076/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20158 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00076/07

Sobre: Resolució 132/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió dels distintius o els símbols autonò-
mics en les matrícules dels vehicles

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 132/VII, sobre la in-
clusió dels distintius o els símbols autonòmics en les
matrícules dels vehicles, us informo del següent:

En la reunió tinguda amb el ministre d’Interior el 27 de
setembre de l’any passat se li va traslladar la petició
d’incloure el distintiu autonòmic en les matrícules dels
vehicles, que posteriorment va prendre la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i Go-
vern Local del 21 d’octubre de 2004.

Així mateix, com van recollir diferents mitjans de co-
municació l’endemà d’aquella entrevista, el ministre
d’Interior va assegurar que totes les matrícules de totes
les comunitats autònomes portarien l’indicatiu, no no-
més unes quantes. La idea del Ministeri és que el dis-
tintiu s’estableixi per llei i, per tant, formi part del pro-
tocol que s’exigeix per anar correctament matriculat.

Barcelona, 30 de març de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

4.50.01.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 133/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la prohibició de les concentraci-
ons feixistes i de les que facin apolo-
gia de la violència, la xenofòbia i
l’homofòbia
Tram. 290-00077/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20159 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00077/07

Sobre: Resolució 133/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la prohibició de les concentracions feixistes i de
les que facin apologia de la violència, la xenofòbia i
l’homofòbia

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 133/VII, sobre la pro-
hibició de les concentracions feixistes i de les que fa-
cin apologia de la violència, la xenofòbia i l’homofò-
bia, us informo del següent:

El Govern de Catalunya, i així ho ha traslladat també al
Govern de l’Estat, considera que no s’ha d’autoritzar
cap manifestació que tingui continguts xenòfobs, ho-
mofòbics o es faci apologia de la violència, sigui qui-
na sigui la seva procedència.

Barcelona, 30 de març de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 134/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el cobriment de les necessitats
de transport sanitari i l’acolliment d’a-
quest tipus de transport en els parcs
de bombers
Tram. 290-00078/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20160 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00078/07

Sobre: Resolució 134/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el cobriment de les necessitats de transport sani-

tari i l’acolliment d’aquest tipus de transport en els
parcs de bombers

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 134/VII, sobre el
compliment de les necessitats de transport sanitari i
l’acolliment d’aquest tipus de transport en els parcs de
bombers, us informo del següent:

Els parcs de bombers segueixen acollint les ambulàn-
cies municipals allà on existeixen i s’ha establert un
acord amb l’ajuntament corresponent.

D’acord amb l’informe tramès pel Departament de
Salut us faig avinent que l’empresa pública Sistema
d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA), té l’encàrrec
del Servei Català de la Salut (CatSalut) de fer l’anàlisi
de necessitats de transport urgent a tot Catalunya, per
tal de facilitar el dimensionament del proper concurs de
transport sanitari.

Aquest dimensionament, fa referència al nombre i ubi-
cació de recursos de transport sanitari urgent necessa-
ris per donar resposta a totes les necessitats d’atenció i
transport sanitari urgent.

El concurs preveu que els recursos d’atenció sanitària
i transport urgents, estiguin ubicats en centres sanitaris
(centres d’atenció primària i hospitals) de la població
on s’emplaçarà la base.

Així mateix, el concurs també estableix, com element
clau i imprescindible, que la coordinació de tots els
recursos destinats a l’atenció i transport sanitari urgent,
sigui efectuada de manera directa des dels centres de
coordinació sanitaris del 061, des d’on també es coor-
dinaran els recursos necessaris per a la resolució sani-
tària d’una emergència.

Barcelona, 30 de març de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

Control del compliment de la Resolu-
ció 141/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’adaptació de les instal·lacions
de Renfe a les persones amb mobilitat
reduïda
Tram. 290-00084/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20358 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00084/07

Sobre: Resolució 141/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’adaptació de les instal·lacions de Renfe a les
persones amb mobilitat reduïda

4.50.01.
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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 141/VII, sobre l’a-
daptació de les instal·lacions de Renfe a les persones
amb mobilitat reduïda, em plau fer-vos avinent les se-
güents consideracions:

Als darrers anys, Renfe ha fet esforços d’adaptació de
les seves instal·lacions a Catalunya per a PMR. Fona-
mentalment ha recrescut andanes a moltes estacions, si
bé la diversitat de tipologies de tren ha minimitzat l’efi-
càcia d’aquesta mesura.

Pel que fa a les rodalies, l’arribada a Catalunya dels
trens CIVIA, prevista per al 2006/07, resoldrà en bona
part aquest problema, en tractar-se d’un material mòbil
amb adaptacions específiques per a persones amb mo-
bilitat reduïda.

Tanmateix, les estacions de nova construcció s’han pro-
jectat, en general, amb condicions d’accessibilitat. En
aquesta situació es troba la nova estació de Terrassa,
amb el projecte acabat i en fase de licitació. Així ma-
teix, són en fase de redacció del projecte constructiu les
estacions existents de Martorell, Arc de Triomf, Castell-
bisbal, el Papiol, Montgat Nord, Barberà del Vallès,
Castelldefels, Platja de Castelldefels, Gavà, Montcada
i Reixac-Santa Maria i el Vendrell.

En les converses actualment en curs en el si de la co-
missió Direcció General de Ports i Transports de la
Generalitat - Renfe figura com a punt prioritari de l’or-
dre del dia l’adopció d’un programa d’acció i d’un ca-
lendari concret per a la supressió de les barreres arqui-
tectòniques i l’adaptació de les estacions i del material
mòbil de la xarxa ferroviària de Renfe a les persones
amb mobilitat reduïda.

Barcelona, 4 d’abril de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 143/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la Carta de drets i deures de la
gent gran de Catalunya
Tram. 290-00086/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20279 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00086/07

Sobre: Resolució 143/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la Carta de drets i deures de la gent gran de Ca-
talunya

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, sobre la
Carta de drets i deures de la gent gran a Catalunya, des
del Departament de Benestar i Família continuem do-
nant-li la màxima difusió i impulsant la seva aplicació.
Prova d’això són les diferents actuacions que en aquest
sentit ha realitzat i anirà realitzant el Departament de
Benestar i Família:

– Reedició de la Carta de Drets i Deures de la Gent
Gran de Catalunya en versió reduïda.

– Elaboració de plafons d’exposició amb el contingut
de la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Cata-
lunya.

– Promoció de la Carta de Drets i Deures de la Gent
Gran de Catalunya, a través de l’estan institucional del
Departament de Benestar i Família en el Saló de la Gent
Gran de Catalunya, FiraGran a Barcelona i el Saló Viu-
re Bé a Igualada.

– Difusió de la Carta en el «Ple de l’Experiència» que
va tenir lloc el dia 1 d’octubre de 2004 en motiu del Dia
Internacional de la Gent Gran en el Parlament de Cata-
lunya.

D’altra banda, les previsions d’actuacions envers la
Carta per al 2005 se centren en:

– Creació de 5 punts d’informació a les demarcacions
territorials per a la promoció i la defensa dels drets de
la gent gran de Catalunya.

– Organització de jornades territorials a les 41 comar-
ques catalanes conjuntament amb el Consell de la Gent
Gran de Catalunya, per difondre i donar a conèixer la
Carta de Drets i Deures.

– Cessió de l’exposició sobre la Carta de Drets i Deu-
res a totes les entitats de gent gran que ho sol·licitin.

Barcelona, 31 de març de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 25/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
la política sanitària
Tram. 390-00025/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 20139 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00025/07

Sobre: Moció 25/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la política sanitària

4.50.02.
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Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Moció 25/VII, sobre la política sanitària, em plau fer-
vos avinent les següents consideracions:

Des de l’aprovació de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques l’any 1995, i en compliment del
que preveu el seu article 118, ja existeix un Registre
Públic de Contractes –que és gestionat per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Gene-
ralitat, òrgan adscrit a la Secretaria General del Depar-
tament d’Economia i Finances– en el qual són objecte
d’inscripció els contractes que duu a terme l’Adminis-
tració de la Generalitat i el seu sector públic, inclòs el
sanitari, llevat dels denominats contractes menors (els
d’obres de fins a 30.050,61 euros, i la resta de contrac-
tes, és a dir, els de subministraments, de consultoria i
assistència i de serveis fins a 12.020,24 euros).

En aquest registre s’inscriuen la totalitat de les dades
relatives als contractes, incloses les que fan referència
a l’execució. Així mateix, aquest Registre és l’encarre-
gat de donar trasllat d’aquesta informació al correspo-
nent Registre Públic de Contractes d’àmbit estatal que
gestiona el Ministeri d’Economia i Hisenda.

D’altra banda, el Departament de Salut ha elaborat un
projecte de decret pel qual es crea el registre de conve-
nis i contractes de compra de serveis sanitaris en l’àm-
bit de l’assistència sanitària pública que veurà la llum
properament. Segons aquest decret s’hauran d’inscriure
en aquest registre tots els convenis i contractes de ges-
tió de serveis sanitaris, així com els corresponents
subcontractes, amb independència de la seva quantia
econòmica, i els contractes de serveis l’import d’adju-
dicació dels quals sigui superior a 60.000 euros anuals.

En l’actualitat el Decret 345/2001, de 24 de desembre,
pel qual es regula l’establiment dels convenis i contrac-
tes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del CatSalut
ja preveu, en relació amb les subcontractacions, que les
entitats hagin de complir els estàndards de qualitat (art.
5.3) i fins i tot en el seu article 17 preveu que les sub-
contractacions s’hagin de sotmetre a les previsions de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

D’altra banda, a partir de l’entrada en vigor del recent
aprovat Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de març, publi-
cat en el BOE del 14 de març ja els és també aplicable
a tots els centres de la XHUP la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques pel que fa als contractes
de subministrament, de consultoria i assistència i els de
serveis.

Pel que fa a la participació de la Generalitat en els òr-
gans de govern dels hospitals de la XHUP, la moció
presentada ja partia de la base que ja s’estava treballant
en la línia d’avançar en aquest sentit.

És evident que en els òrgans de govern de les entitats
participades total o parcialment (Empreses públiques,
consorcis, Fundacions amb participació parcial de la
Generalitat: MIA - Sant Pau, etc) la participació de la
Generalitat mitjançant el Departament de Salut i/o el
CatSalut ha estat i és efectiva.

En relació a les fundacions i empreses privades no par-
ticipades en el seu accionariat per la Generalitat, el
CatSalut té altres mecanismes de control, seguiment i
avualuació, desde la inspecció i avaluació de la quali-
tat fins al control del compliment dels contractes.

En qualsevol cas, en ambdos casos s’ha de potenciar
l’autonomia de gestió.

El mateix text de la moció també partia de la base que
l’article 13.3 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’orde-
nació sanitària de Catalunya ja es garanteix, és a dir que
la condició de membres del consell de direcció del
CatSalut és incompatible, tal i com estableix l’esmen-
tat article de la Llei, amb qualsevol vinculació amb
empreses o entitats relacionades amb el subministra-
ment o la dotació de material sanitari, productes farma-
cèutics i altres relacionats amb la sanitat, així com tot
tipus de prestació de serveis o de relació laboral en ac-
tiu en centres, establiments o empreses que prestin ser-
veis en règim de concert o conveni amb el CatSalut, o
mitjançant qualsevol altra fórmula de gestió indirecta
de les previstes en l’article 7.2 de la mateixa llei.

En l’actualitat el Decret 345/2001, de 24 de desembre,
pel qual es regula l’establiment dels convenis i contrac-
tes de gestió de serveis sanitaris en l’àmbit del CatSalut,
ja preveu també en el seu article 9.1 que el Servei Ca-
talà de la Salut portarà a terme l’avaluació dels conve-
nis i contractes que preveu aquest decret. Tanmateix el
Departament de Salut, d’ofici i mitjançant la Subdirec-
ció General d’Avaluació i Inspecció Sanitària ja avalua,
inspecciona i controla els recursos sanitaris assistenci-
als, per tal de vetllar perquè es mantinguin els nivells de
qualitat i que es compleixin els requisits d’estructura i
funcionament dels centres i serveis sanitaris assistenci-
als. Aquesta Subdirecció, depenent de la Direcció Ge-
neral de Recursos Sanitaris també investiga possibles
disfuncions funcionals i econòmiques del sistema sani-
tari. També fa altres tasques d’avaluació i control per a
les quals em remeto al contingut de l’article 29 del
Decret 262/2000 de 31 de juliol de reestructuració del
Departament de Sanitat i Seguretat Social on consten
les funcions que a tal efecte té encomanades aquesta
Subdirecció.

Actualment totes les contractacions que el Departament
de Salut fa amb el sector privat s’acompanyen, tal i com
preveu la legislació vigent en aquesta matèria (la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques), de la
corresponent memòria justificativa.

D’altra banda, i més concretament, l’article 43.2 de la
LOSC ja preveu que la compra d’activitat d’aguts fora
de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública ha de ser
excepcional i per una durada limitada, en els supòsits
que els hospitals de la Xarxa no siguin suficients.

En relació a la revisió del règim d’incompatibilitats dels
alts càrrecs de l’Administració i l’obligació de fer pú-
blics llurs patrimoni, interessos i altres activitats mer-
cantils, el Govern de la Generalitat de la Catalunya, en
sessió celebrada el dia 8 de març va aprovar l’avantpro-
jecte de Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càr-
recs al servei de la Generalitat de Catalunya que ja ha
tingut entrada en el registre del Parlament de Catalunya
i ha estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de
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Catalunya número 164 de 21 de març de 2005. Espe-
cialment el títol II d’aquest projecte de llei fixa els prin-
cipis generals que han d’inspirar l’actuació dels alts
càrrecs al servei de la Generalitat i estableix el deure de
dedicació absoluta, que comporta que no es pugui com-
patibilitzar l’activitat que es desenvolupa amb cap altra.
En la mateixa Llei també es determina la declaració de
totes aquelles activitats que puguin constituir causa
d’incompatibilitat, patrimonial i d’interessos i de béns,
drets i obligacions patrimonials i els valors o actius fi-
nancers entre altres.

Pel que fa a l’establiment de criteris objectius i proce-
diments transparents en les convocatòries destinades a
la contractació d’obres i serveis, se segueixen rigorosa-
ment els procediments de contractació d’obres i serveis,
ja per Llei i que ordinàriament són el concurs o el pro-
cediment negociat quan es donen els requisits fixats i
amb els termes i les condicions que s’estableixen en la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Pel que fa a l’atorgament de les subvencions existeixen
també les determinacions que estableix el capítol IX de
la Llei de Finances de Catalunya mitjançant el compli-
ment de la qual es garanteix la seva transparència. Al
que es compromet, doncs, aquest Departament és al
compliment estricte de la legalitat vigent en aquesta
matèria.

La legislació relativa a seguretat laboral i respecte al
medi ambient (en el nostre cas compliment del Decret
27/1999, de 9 de febrer de la gestió dels residus sani-
taris) és d’obligat compliment.

Pel que fa al cas concret de la seguretat laboral, les
normes que regeixen aquesta matèria ja resulten impe-
ratives conjuntament amb les previsions al respecte de
la legislació de contractes.

D’altra banda sempre es tenen en compte els criteris
que al respecte venen donats per la normativa comuni-
tària de contractes i també pels pronunciaments del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com pels
pronunciaments que, d’acord amb les normes aplica-
bles, ha vingut adoptant la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa de la Generalitat de Catalunya al
respecte.

Les condicions retributives el personal de l’Administra-
ció de la Generalitat, així com de l’eventual i els alts
càrrecs, és disponible a internet, al web de Governació
i Administracions Públiques des del mes d’abril de
2004. El Govern està treballant per incloure-hi també
els directius de les empreses on la Generalitat hi té par-
ticipació majoritària.

Barcelona, 31 de març de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control del compliment de la Moció 26/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
la recepció de TV3 i C33/K3 a les Illes
Balears
Tram. 390-00026/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 05.04.2005

M. Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President

Molt Honorable Senyor,

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment amb
la Moció 26/VII (390-00026/07) del Parlament de Ca-
talunya, sobre la recepció de TV3 i C33/K3 a les Illes
Balears, us trameto,  en annex, còpia del Document de
desenvolupament del conveni per a la recepció recípro-
ca de les televisions catalana i balear, en l’àmbit dels
respectius territoris signat a Palma de Mallorca el pas-
sat dia 16 de febrer.

Ben cordialment,

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de l’Institut Català de la Dona
davant la comissió corresponent per-
què exposi les línies del Pla d’acció i
desenvolupament de les polítiques de
dones a Catalunya
Tram. 356-00283/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Pilar Díaz i Romero, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sra. Carme
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Sra. Dolors Clavell Nadal,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 20092).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legis-
latura per als Drets de les Dones.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari general de l’esport, davant la Co-
missió de Política Cultural, perquè in-
formi sobre el recent procés electoral
a la presidència de la Federació Cata-
lana de Futbol
Tram. 356-00284/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 20101).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 05.04.2005.

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Educació davant la Comissió
de Política Cultural perquè informi so-
bre l’avantprojecte de llei orgànica d’e-
ducació que reforma l’actual legislació
d’ensenyament no universitari
Tram. 356-00288/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 20109).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.04.2005. (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 de repre-
sentants del Consell Nacional de Do-
nes de Catalunya davant la Comissió
per als Drets de les Dones perquè in-
formin sobre el desenvolupament i les
conclusions de la 49a Conferència de
Nacions Unides sobre els Drets de les
Dones
Tram. 356-00296/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Pilar Díaz i Romero, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Carme Capdevila
i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Clavell Nadal, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 20164).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per als Drets de les Dones.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.04.2005.
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Centre de Cultura de Do-
nes Francesca Bonnemaison davant la
Comissió per als Drets de les Dones
perquè expliquin l’experiència associ-
ativa d’aquest centre i el primer any de
funcionament del projecte
Tram. 356-00297/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Pilar Díaz i Romero, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Carme Capdevila
i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Clavell Nadal, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 20165).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per als Drets de les Dones.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.04.2005.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de Dones de la Unió de Page-
sos davant la Comissió per als Drets
de les Dones perquè expliquin les apor-
tacions d’aquesta entitat al I Congrés
del Món Rural
Tram. 356-00298/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Pilar Díaz i Romero, del Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Carme Capdevila
i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Dolors Clavell Nadal, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 20166).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per als Drets de les Dones.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) davant la comissió correspo-
nent perquè informi sobre l’evolució
d’aquest servei durant la legislatura
actual i particularment sobre el nou
model de descentralització
Tram. 356-00299/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Antoni Fernández i Teixidó, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 20336).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Carlos López i Carreras, administrador
de l’empresa Eurogeotècnica, SA 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 aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00300/07

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.
Agustín del Castillo i Jiménez, director
general de la xarxa de metro de TMB,
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. 356-00301/07

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.
Ricardo Franco Barberán, delegat de
l’empresa Dragados a Catalunya per a
l’execució de les obres de la Línia 3,
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. 356-00302/07

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.
José Manuel Serrano, enginyer asses-
sor puntual sobre la consolidació del
terreny immediatament després de
l’esfondrament, 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. 356-00303/07

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.
Eduardo Alonso Pérez de Agreda, en-
ginyer assessor puntual sobre la con-
solidació del terreny immediatament
després de l’esfondrament, 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. 356-00304/07

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.
Pere Santanach Prat, degà de la Facul-
tat de Geologia de la Universitat de
Barcelona, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudica-
ció, 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. 356-00305/07

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.

Compareixença del Sr. Josep M. Mas,
president de l’Associació de Comerci-
ants del Carmel Centre; del Sr. Tomàs
Garcia, president de l’Associació de
Damnificats, Veïns i Comerciats del
Carmel; del Sr. Fernando González
Santiago, president de l’Associació de
Veïns del Carmel; de la Sra. M. Carmen
Pérez Pozo, presidenta de l’Associació
d’Afectats de la Línia 5; i del Sr. Joan
Carles Melgarejo, geòleg assessor de
l’Associació de Veïns del Carmel, 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 aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00306/07

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.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb la consellera d’Interior sobre el
Pla de seguretat viària 2005-2007
Tram. 355-00093/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament d’Interior (reg. 20294).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.04.2005.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del Sr. Jordi Joan
Rossell Selvas 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. 357-00166/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 01.04.2005 (DSPC-
C 164).
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Compareixença del Sr. Ramon Guinot
i Rossell i el Sr. Antoni Pérez Otero
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 aportin llur testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00167/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 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 01.04.2005 (DSPC-
C 164).

Compareixença del Sr. Antoni Lluch
Molinari 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. 357-00168/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
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’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 04.04.2005 (DSPC-
C 166).

Compareixença del Sr. José Barreiro
Seoane, conseller d’Agricultura, Pes-
ca i Alimentació a la Delegació Per-
manent de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC) a Ginebra, davant la
Comissió d’Estudi del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i de les Re-
percussions en les Relacions Internaci-
onals perquè informi sobre els darrers
acords per a reformar i liberalitzar el
comerç agrícola mundial
Tram. 357-00169/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia
i de les Repercussions en les Relacions Internacionals,
del 01.04.2005 (DSPC-C 165).

Compareixença del Sr. Francesc Pas-
cual i Pèlach, president de Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya
(JARC), davant la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i de les Repercussions en les
Relacions Internacionals perquè infor-
mi sobre el proteccionisme agrícola de
la Unió Europea i la resta dels països
del Nord i sobre la reforma de la Polí-
tica Agrària Comuna
Tram. 357-00170/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia
i de les Repercussions en les Relacions Internacionals,
del 01.04.2005 (DSPC-C 165).
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Compareixença del Sr. Joan Caball i
Subirana, coordinador nacional de la
Unió de Pagesos de Catalunya, davant
la Comissió d’Estudi del Procés de
Mundialització de l’Economia i de les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi sobre el pro-
teccionisme agrícola de la Unió Euro-
pea i la resta dels països del Nord i
sobre la reforma de la Política Agrària
Comuna
Tram. 357-00171/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia
i de les Repercussions en les Relacions Internacionals,
del 01.04.2005 (DSPC-C 165).

Compareixença del Sr. Marc Garcia i
López 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. 357-00172/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
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’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 04.04.2005 (DSPC-
C 166).

Compareixença del Sr. Javier Gete-
Alonso 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. 357-00174/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
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’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 06.04.2005 (DSPC-
C 169).

Compareixença del Sr. J. A. Rubín de
Celis 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. 357-00175/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
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’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 06.04.2005 (DSPC-
C 169).
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Compareixença del Sr. Benjamín Cela-
da 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, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00176/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
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’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 06.04.2005 (DSPC-C
169).

Compareixença de representants de la
Coordinadora d’Estudiants dels Paï-
sos Catalans davant la Comissió d’Es-
tudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya perquè exposin
llur punt de vista sobre l’apartat segon
del Pla de treball referit a l’educació
Tram. 357-00181/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut a
Catalunya, del 05.04.2005 (DSPC-C 167).

Compareixença de representants de la
Federació Nacional d’Estudiants de
Catalunya davant la Comissió d’Estudi
de la Situació de les Polítiques de Jo-
ventut a Catalunya perquè exposin llur
punt de vista sobre l’apartat segon del
Pla de treball referit a l’educació
Tram. 357-00182/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut a
Catalunya, del 05.04.2005 (DSPC-C 167).

Compareixença de representants de
l’Associació de Joves Estudiants de
Catalunya davant la Comissió d’Estudi
de la Situació de les Polítiques de Jo-
ventut a Catalunya perquè exposin llur
punt de vista sobre l’apartat segon del
Pla de treball referit a l’educació
Tram. 357-00183/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut a
Catalunya, del 05.04.2005 (DSPC-C 167).
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Compareixença de representants d’Ac-
ció - Assemblees d’Estudiants de Se-
cundària davant la Comissió d’Estu-
di de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya perquè exposin
llur punt de vista sobre l’apartat segon
del Pla de treball referit a l’educació
Tram. 357-00184/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).

Compareixença de representants de
l’Associació d’Estudiants Progressis-
tes davant la Comissió d’Estudi de la
Situació de les Polítiques de Joventut
a Catalunya perquè exposin llur punt
de vista sobre l’apartat segon del Pla
de treball referit a l’educació
Tram. 357-00185/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut a
Catalunya, del 05.04.2005 (DSPC-C 167).

Compareixença del Sr. Carlos López i
Carreras, administrador de l’empresa
Eurogeotècnica, SA 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. 357-00186/07

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. Agustín del
Castillo i Jiménez, director general de
la xarxa de metro de TMB, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del Me-
tro, 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. 357-00187/07

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 del Sr. Ricardo Franco
Barberán, delegat de l’empresa Draga-
dos a Catalunya per a l’execució de les
obres de la Línia 3, 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. 357-00188/07

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. José Manuel
Serrano, enginyer assessor puntual
sobre la consolidació del terreny im-
mediatament després de l’esfondra-
ment, 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. 357-00189/07

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. Eduardo Alon-
so Pérez de Agreda, enginyer asses-
sor puntual sobre la consolidació del
terreny immediatament després de l’es-
fondrament, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, 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. 357-00190/07

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. Pere Santanach
Prat, degà de la Facultat de Geologia
de la Universitat de Barcelona, 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. 357-00191/07

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 representants i as-
sessors d’associacions del barri del
Carmel, de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació 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’Ad-
judicació, Finançament i Gestió de l’O-
bra Pública a Catalunya, perquè apor-
tin el seu testimoni sobre l’objecte de
la investigació
Tram. 357-00192/07

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.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES
ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execu-
ció del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya el 31 de desembre de 2004
Tram. 334-00053/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Coneixement i tramesa a la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost: Mesa del Parlament,
05.04.2005

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE CATALUNYA

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2004, i
l’informe sobre l’evolució del resultats no financers i de
l’endeutament previst en l’article 21 de la mateixa llei,
per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Antoni Castells
Barcelona, 21 de març de 2005

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució del dèficit el
31 de desembre de 2004
Tram. 334-00054/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Coneixement i tramesa a la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost: Mesa del Parlament,
05.04.2005

N. de la R.: L’informe sobre l’evolució del dèficit es
reprodueix dins els Estats de desenvolupament i d’exe-
cució del Pressupost de la Generalitat de Catalunya, el
21 de març de 2005, tram. 334-00053/07.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Diputats interventors per al període
pressupostari actual
Tram. 231-00002/07

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 d’abril
de 2005, a proposta de la Comissió de Govern Interior,
d’acord amb l’article 46.3 del Reglament, ha designat
diputats interventors per al període pressupostari actual
el Sr. Esteve Orriols i Sendra, del G. P. de Convergèn-
cia i Unió; la Sra. Carme Figueras i Siñol, del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i el Sr. Miquel Àngel
Estradé i Palau, del G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

Secretari tercer El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Resolució de cessament de la senyora
Patricia Bruguer i Bellido com a perso-
nal eventual del Parlament de Catalu-
nya

RESOLUCIÓ

de cessament de la senyora Patricia Bruguer i Bellido
com a personal eventual del Parlament de Catalunya
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En data 5 de desembre de 2003, es va nomenar a la
senyora Patricia Bruguer i Bellido, personal eventual,
secretària de la Vicepresidència primera del Parlament
de Catalunya.

A la vista de la proposta efectuada pel Vicepresident
primer del Parlament de Catalunya, i de conformitat
amb el que estableix l’article 32.3 i 32.5 del Text refós
dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parla-
ment de Catalunya, aprovats per la Comissió de Govern
Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord amb l’ar-
ticle 123.4 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalu-
nya en matèria de funció pública,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

El cessament com a personal eventual de la senyora
Patricia Bruguer i Bellido, secretària de la Vicepresi-
dència primera del Parlament de Catalunya, amb efec-
tes del dia 27 de març de 2005, tot agraint-li els serveis
prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via adminis-
trativa, l’interessat pot interposar potestativament, re-
curs de reposició davant el President del Parlament, en
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de
la notificació, o bé, potestativament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2005

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Resolució de nomenament de la se-
nyora Vanessa Pedret i Mata com a
personal eventual del Parlament de
Catalunya

RESOLUCIÓ

de nomenament de la senyora Vanessa Pedret i Mata
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

En data 29 de març de 2005 el Vicepresident primer del
Parlament proposa nomenar la senyora Vanessa Pedret
i Mata, personal eventual, secretària de la Vicepresidèn-
cia primera del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix l’article 32.3 del
Text refós dels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, aprovats per la Comissió
de Govern Interior en data 29 d’abril de 2003, i d’acord
amb l’article 123.3 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,

En ús de les atribucions que em confereix la normati-
va vigent,

RESOLC:

Nomenar com a personal eventual la senyora Vanessa
Pedret i Mata, secretària de la Vicepresidència prime-
ra del Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 27
de març de 2005 amb els drets i deures inherents al
càrrec.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2005

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Acord de tardes festives

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 5
d’abril de 2005, d’acord amb el que disposa l’article
8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del per-
sonal del Parlament per als anys 2002-2004, sobre ho-
raris i jornada laboral, ha acordat determinar com a tar-
des festives per a l’any 2005, a més de les que estableix
l’article 8.2 de l’esmentat Acord, les tardes dels dies 13
de maig, 22 de setembre i 28 d’octubre de 2005.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

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

4.90.10.
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