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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació del Text refós dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya (TRERGI)
Tram. 221-00013/07

Aprovació: Comissió de Govern Interior
Sessió núm. 14, 16.06.2004

COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR

La Comissió de Govern Interior, en sessió tinguda el
dia 16 de juny de 2005, vista la proposta de la Mesa del
Parlament ha aprovat la modificació de determinats
preceptes del Text refós dels Estatuts del règim i govern
interiors del Parlament de Catalunya

MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL RÈGIM

I EL GOVERN INTERIORS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

(TRERGI)

ART. 64.2.B

«Per a tenir cura d’un fill o filla. Els funcionaris tenen
dret a un període d’excedència no superior a tres anys
per a tenir cura de cada fill o filla, tant si ho és per na-
turalesa com per adopció o acolliment permanent o
preadoptiu, a comptar de la data del naixement o, si
escau, de la resolució judicial o administrativa. El pe-
ríode d’excedència és únic per cada subjecte causant.
Si durant el període d’excedència un nou subjecte cau-
sant dóna dret a un altre període d’excedència, l’inici
d’aquest posa fi al primer. Aquesta excedència consti-
tueix un dret individual dels funcionaris. En el cas que
dos funcionaris generin el dret a gaudir-ne pel mateix
subjecte causant, l’Administració en pot limitar l’exer-
cici simultani per raons justificades relacionades amb
el funcionament dels serveis. El període de permanèn-
cia en aquesta situació es computa a efectes de trien-
nis, del sistema de previsió o dels drets passius. Durant
els tres primers anys, els funcionaris tenen dret a la re-
serva del lloc de treball que ocupaven. Un cop trans-
corregut aquest període, la reserva ho és per a un lloc
del mateix nivell i de retribució igual.»

ART. 64.2.C

«Per a tenir cura d’un familiar fins al segon grau. Els
funcionaris tenen dret a un període d’excedència, de
durada no superior a tres anys, per a tenir cura d’un
familiar que estigui a llur càrrec, fins al segon grau,
inclusivament, de consanguinitat o afinitat, que per ra-
ons d’edat, d’accident o malaltia no es pugui valer pel
seu compte i no tingui una activitat retribuïda. Aques-
ta excedència comporta els mateixos drets i efectes que

els establerts per a l’excedència per a tenir cura d’un fill
o filla.»

ART. 72.4

«Els funcionaris tenen dret a una llicència de quinze
dies naturals i consecutius, per raó de matrimoni o ins-
cripció en el Registre d’unions de parelles de fet, que es
poden acumular al període de vacances.»

ART. 73

Es concedeixen permisos per les causes següents, degu-
dament justificades:

«f) Per a assistir a entrevistes escolars, dos permisos
laborals anuals per cada fill o filla, el temps indispen-
sable.

»g) Per a acompanyar els seus pares, o el cònjuge o la
cònjuge, o la parella de fet, a rebre assistència mèdica,
quan per raó de les condicions físiques o psíquiques no
tinguin autonomia per a anar-hi sense acompanyant, el
temps indispensable.»

Palau del Parlament, 16 de juny de 2005

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

Modificació de llocs de treball del Par-
lament de Catalunya
Tram. 221-00014/07

Aprovació: Comissió de Govern Interior
Sessió núm. 15, 30.06.2005

COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR

Vista la proposta presentada pel director de Govern
Interior, la Comissió de Govern Interior, en sessió tin-
guda el 30 de juny de 2005, ha aprovat la modificació
de llocs de treball següent:

DEPARTAMENT DE SERVEIS LINGÜÍSTICS

1. Creació

Nom del lloc: Assessor/a lingüístic/a

Grup: A

Nivell: 13

Palau del Parlament, 30 de juny de 2005

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

1.01.10.

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

Resolució 258/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció d’un
centre d’educació infantil i primària al
barri del Centre, de Terrassa (Vallès
Occidental)
Tram. 250-00617/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 27, 15.06.2005, DSPC-C 220

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 15 de juny de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció d’un centre
d’educació infantil i primària al barri del Centre, de Ter-
rassa (Vallès Occidental) (tram. 250-00617/07), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Iniciativa 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 encarregar
la redacció del projecte executiu per a la construcció
d’un CEIP al barri del Centre, de Terrassa (Vallès Oc-
cidental), quan el Departament d’Educació disposi de
la cessió d’un solar adequat a l’ús docent, de comú
acord amb els treballs de planificació que duen a terme
les dues administracions per mitjà de la Taula Mixta de
Planificació Escolar.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2005

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

Resolució 259/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la distribució territo-
rial dels centres penitenciaris
Tram. 250-00502/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 22, 29.06.2005, DSPC-C 231

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 29 de juny de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la distribució ter-
ritorial dels centres penitenciaris (tram. 250-00502/07),
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 19546).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
el desenvolupament del Pla director d’equipaments
penitenciaris 2004-2010 aprovat per aquest i a definir
les localitzacions de centres penitenciaris pendents,
amb diàleg amb els representants locals i tenint en
compte les característiques territorials del país, la ne-
cessitat de reequilibrament entre zones, la disponibili-
tat de sòl i altres variables de caràcter social i demogrà-
fic, com la missió i la funció social penitenciàries.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Núria de Gispert i Català

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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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 d’equipaments comer-
cials
Tram. 200-00024/07

Esmenes a la totalitat presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme, 16.06.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 24225)

ESMENES A LA TOTALITAT DE RETORN DEL PROJECTE DE

LLEI

1
ESMENA NÚM 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

A la totalitat de retorn del Projecte de llei al Govern.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla director de preservació del pa-
trimoni industrial de la història fabril,
especialment la urbana, i en concret
de la conservació del conjunt de Can
Ricard al Poblenou de Barcelona
Tram. 250-00716/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 30.06.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 24749)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, col·laborin en els treballs que està
executant l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a l’ela-
boració de l’estudi del patrimoni industrial de Poble-
nou i, si s’escau, en desenvolupin la figura o figures de
protecció del patrimoni que puguin correspondre a
cada administració. I, si és el cas, elaborin el corres-
ponent pla director.

2. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, junt amb l’Ajuntament de Barcelona elabo-
rin un estudi sobre la viabilitat del projecte d’un museu
amb un centre d’interpretació i difusió del patrimoni
industrial.

3. Col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en la
protecció de les fàbriques del barri de Poblenou.»

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya en la creació de la
Biblioteca Digital Europea
Tram. 250-00717/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 30.06.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 25047)

APARTATS 2 I 3

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

«2. Formalitzar, a través dels Departaments de Cultu-
ra i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
el seu protagonisme i responsabilitat en la inclusió de
la producció catalana als continguts de la Biblioteca.

3. Tenir en compte per a la realització de les actuaci-
ons institucionals i polítiques les activitats i criteris de
les següents institucions: la Institució de les Lletres
Catalanes, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Joan
Lluís Vives, la Biblioteca Nacional de Catalunya i de
l’Anella Científica, l’Arxiu Nacional de Catalunya, el
Consorci de Biblioteques Universitàries i el Centre de
Supercomputació de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció d’un programa de promoció de la
literatura infantil i juvenil en llengua
catalana
Tram. 250-00718/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 30.06.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 25048)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

1. Que la Institució de les Lletres Catalanes continuï
treballant en la promoció de la literatura infantil i ju-
venil en llengua catalana a través d’accions de suport
i programes específics.

2. Que el Departament de Cultura doni suport a la pre-
sència d’editors catalans a la Fira del Llibre Infantil de
Bolonya i acordi una dedicació especial i sensible a
l’edició infantil i juvenil i a la il·lustració en la Fira de
Frankfurt 2007 en què la Cultural Catalana serà la
convidada d’honor.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre la dotació
dels serveis d’urgències d’oftalmolo-
gia, de dermatologia i de metge foren-
se a l’Hospital de Sabadell (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-00794/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 24980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Hospital de Sabadell es troba dins la Corporació Sa-
nitària del Parc Taulí.

Les missions de l’esmentat Hospital són:

a) Donar una assistència especialitzada, integral, perso-
nalitzada i de qualitat de forma programada i/o urgent,
a les persones en situació de malaltia aguda o aguditza-
ció de malaltia crònica.

b) Considerar els aspectes relacionats amb la prevenció,
el control, la rehabilitació i la reintegració del malalt
sota els principis de priorització basats en la prevalen-
ça, la severitat i la complexitat dels seus problemes de
salut.

c) Fomentar l’ús més pertinent dels dispositius existents
mitjançant la cooperació amb altres agents del sistema
sanitari.

Però segons una resposta donada per la Generalitat de
Catalunya responent al nombre de queixes rebudes
pertocant a les llistes d’espera, el retard en les visites
programades i la manca d’especialistes i d’equipaments
sanitaris al Vallès Occidental l’any 2004, pel que res-
pecte a l’Hospital de Sabadell representen el 40% del
total i destaquen les queixes per:

Demora excessiva per llista d’espera per consulta/cita
prèvia

Demora excessiva per ingrés hospitalari/sociosanitari

Demora excessiva per intervenció quirúrgica

Demora excessiva per prova complementària

Manca de servei i/o prestació

A més, a l’actualitat, aquest Hospital no disposa dels
serveis d’urgències d’oftalmologia, dermatologia ni
metge forense amb els conseqüents perjudicis pels usu-
aris que s’han de desplaçar a altres centres sanitaris de
la província de Barcelona si els sorgeix alguna urgèn-
cia fora de l’horari de consulta.

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
dotar a l’Hospital de Sabadell de:

1. Un servei d’urgències d’oftalmologia.

2. Un servei d’urgències de dermatologia.

3. Un servei d’urgències de metge forense.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Eva García Rodríguez

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió a estudiar la possibilitat de
produir i emetre la modalitat televisiva
«mobisode»
Tram. 250-00795/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER LA QUAL S’INSTA LA CORPO-
RACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ A ESTUDIAR LA

POSSIBILITAT DE PRODUIR I EMETRE LA MODALITAT TELE-
VISIVA «MOBISODE»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Importants emissores de televisió dels Estats Units han
creat un producte audiovisual específic destinat a ser
emès per telefonia mòbil de tercera generació, el
«mobisode», contracció de mòbil i episodi. El mobi-
sodi és concebut com una història televisiva en breus
episodis d’un minut de temps, combinada amb l’eix
argumental d’una història per episodis emesa per tele-
visió. Els guions d’ambdues sèries fan referències mú-
tues, malgrat que poden seguir-se en les seves modali-
tats de manera independent.

El nou producte televisiu s’adreça a un públic nou,
jove, amb què es pretén ampliar i fidelitzar el futur
públic de la pantalla televisiva.

L’experiència d’èxit contrastat de Televisió de Catalu-
nya en l’emissió de produccions pròpies, serials, junta-
ment amb la de la nova pàgina «3alacarta» ofereix les
condicions apropiades per a estudiar les possibilitats
d’aquella en la producció de «mobisodi»i la seva expe-
rimentació.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió a estudiar la possibilitat de
produir la modalitat televisiva «mobisodi» i de fer-ne una
experimentació prèvia a través de la web “3alacarta”.»

Palau de Parlament, 22 de juny de 2005

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un gimnàs polivalent al CEIP
Joan Marquès Casals, del districte de
Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès
Occidental), i la utilització d’aquest
pels veïns del barri en l’horari extraes-
colar
Tram. 250-00796/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25121 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El districte de Sant Pere Nord (Districte VI) de Terrassa
(Vallès Occidental) té una població de 16.000 habitants
i no disposa actualment, de cap equipament esportiu.

Al mateix Districte Sant Pere Nord es troba el CEIP
(Centre d’Estudis Infantil i Primaris) Joan Marquès
Casals. Entre els seus equipament trobem aules d’infor-
màtica, música, plàstica, psicomotricitat i educació es-
pecial; una biblioteca; un laboratori de ciències naturals
i una altre d’Idiomes; un pati; un menjador i per la pràc-
tica d’educació física, amb 2 pistes de futbol i 3 de mini
bàsquet. Però no hi trobem cap gimnàs polivalent.

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
construir un gimnàs polivalent al pati del CEIP Joan
Marquès Casals del Districte de Sant Pere Nord (Dis-
tricte VI) de Terrassa (Vallès Occidental) i acordar amb
el centre i amb l’AMPA del mateix sigui utilitzat pels
alumnes del CEIP en horari escolar i pels veïns del barri
en horari extraescolar.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2005
Francesc Vendrell i Bayona Eva García Rodríguez

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’ajuts urgents per a reparar els
danys ocasionats per les incidències
meteorològiques dels dies 27 i 28 de
juny de 2005 a les explotacions fruite-
res de les comarques de la plana de
Lleida
Tram. 250-00797/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25140 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Grau i Seris i Fran-
cesc Xavier Ballabriga i Cases, i Josep Pont i Sans,
Diputats del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
135 del Reglament del Parlament, presentes la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI L’ESTABLIMENT D’AJUTS UR-
GENTS PER A REPARAR ELS DANYS OCASIONATS A LES

EXPLOTACIONS FRUITERES A LA COMARQUES DE LA PLANA

DE LLEIDA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES INCIDÈNCIES

METEOROLÒGIQUES DEL PASSAT 27 I 28 DE JUNY DE 2005

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El temporal de vent molt localitzat i intens produït els
dies 27 i 28 de juny de 2005, va tenir importants efec-
tes sobre les plantacions d’arbres fruiters de la Comar-
ques de la Plana de Lleida, en forma de grans destros-
ses de la fruita i també sobre els arbres.
Aquestes circumstàncies, a més de reduir les possibili-
tats d’obtenció de renda en aquest exercici, a causa de
malbaratament de la producció, també provocarà una
reducció d’ingressos en els exercicis futurs, a causa de
la destrucció dels arbres.
Certament, moltes d’aquestes explotacions podrien es-
tar assegurades per aquesta contingència, però en opi-
nió de Convergència i Unió, la importància de les des-
trosses i la concentració territorial dels seus efectes, fan
necessàries les actuacions del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca en forma de concessió d’ajuts
per als titular de les explotacions afectades
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir línies específiques d’ajuts, en forma de
crèdits i subvencions, per als pagesos afectats per la
ventada dels dies 27 i 28 de juny de 2005 a les comar-
ques de la Plana de Lleida.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2005
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep
Grau i Seris, diputat del G. P. de CiU; Francesc Xavier
Ballabriga i Cases, diputat del G. P. de CiU; Josep Pont
i Sans, diputat del G. P. de CiU

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei per a regular la
necessitat que les operadores de tele-
fonia disposin d’oficines presencials
Tram. 250-00798/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25150 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Albert Batalla i Siscart,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A REGULAR LA NECESSITAT DE

LES OPERADORES DE TELEFONIA DE DISPOSAR D’OFICINES

PRESENCIALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers mesos han augmentat considerablement,
tant en les associacions de defensa dels consumidors i
usuaris com en els mitjans de comunicació, les denún-
cies a les operadores de telefonia per les deficiències en
els seus serveis d’atenció al públic.

Les operadores de telefonia actualment no només ofe-
reixen un determinat producte sinó que ha proliferat
l’oferta de serveis de telecomunicacions on podríem
incloure els propis serveis de telefonia, el servei d’in-
ternet i de televisió.

La interlocució amb els clients i potencials clients, en
la majoria de les operadores, es realitza a través dels
anomenats «call centers» (teleoperadores), que fan la
tasca de servei d’atenció al públic.

Els serveis d’atenció al públic són, entre d’altres,
aquells qui reben les queixes dels clients i els qui en prin-
cipi haurien d’intentar solucionar els problemes dels
clients o donar-los de baixa del servei si el client així ho
sol·licita.

Actualment és en aquest àmbit on es produeixen els
principals problemes entre les operadores de telefonia
i els seus clients. Els usuaris que contracten serveis en
la majoria d’aquestes companyies i que tenen algun
problema amb el servei i es volen donar de baixa o,
senzillament, es volen donar de baixa per qualsevol
motiu, es troben indefensos davant d’uns serveis
d’atenció al client als quals només poden accedir-hi via
telefònica i en alguns casos via internet, i que, en molts
casos, en lloc de solucionar-los el problema, els posen
obstacles per a donar-se de baixa del servei contractat.

La no existència d’oficines presencials acaba provo-
cant, doncs, que els clients no puguin considerar els
«call centers» com un interlocutor vàlid i, per tant, no
puguin defensar els seus interessos com a consumidors
i usuaris.

Per aquest motiu, i donat el cada vegada major nombre
de denúncies realitzades per clients descontents amb
els serveis rebuts i el posterior tracte dels serveis d’aten-
ció al client d’algunes operadores de telefonia, el Grup
Parlamentari de Convergència i Unió demana arranjar
aquesta agressió sobre els drets dels consumidors i usu-
aris mitjançant l’obligació a les operadores de telefonia,
que únicament realitzen la seva interlocució amb els
clients a través de «call centers», a disposar d’oficines
presencials on els clients puguin fer arribar les seves
queixes o realitzar les operacions que sol·licitin.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures necessàries per tal
d’obligar a les operadores de telefonia que ofereixen els
seus serveis de telecomunicacions a Catalunya i que
basen la seva relació amb els clients a través de «call
centers» a ubicar, com a mínim a cada demarcació ter-
ritorial catalana, una oficina presencial que disposi dels
models de reclamació adequats per tal que el client
pugui donar-se de baixa dels serveis contractats o pre-
sentar les seves reclamacions. L’oficina haurà també de
disposar d’un registre d’entrada per poder fer un segui-
ment de les queixes i reclamacions rebudes».

Palau del Parlament, a 30 de juny de 2005

Felip Puig i Godes Albert Batalla i Siscart
Portaveu del G. P. de Diputat del G. P de
Convergència i Unió Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre la repara-
ció de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Riudecanyes (Baix Camp)
Tram. 250-00799/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Carles Pellicer i Punyed,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Riudecanyes (Baix Camp) disposa
d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals –EDAR–
que, quan va ser inaugurada l’octubre del 2001, va ser
pionera per les seves característiques tècniques i pel seu
disseny, fet conjuntament pels tècnics de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) i de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. Aquesta EDAR depura les aigües
residuals i els abocaments d’una població de més d’un
miler de persones.

3.10.25.
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Des de fa un any i escaig, aquesta EDAR es troba gai-
rebé paralitzada quant a les seves funcions depura-
dores. S’han realitzat, per part de l’Ajuntament de
Riudecanyes, reiterades sol·licituds al Departament
responsable i a l’ACA, per a la seva reparació i posa-
da, de nou, en funcionament.

Davant la temporada d’estiu, els abocaments a la rie-
ra de Riudecanyes de les aigües residuals pròximes al
nucli urbà poden generar i ser motiu de greus molès-
ties tan des del punt de vista estètic com de garantia
sanitària, fet que pot afectar, a més dels veïns de Riu-
decanyes, a d’altres poblacions properes com Mont-
roig del Camp i Cambrils.

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:

Procedir amb la màxima urgència a efectuar les repa-
racions necessàries de l’Estació Depuradora d’Aigües
Residuals de Riudecanyes, per garantir el seu funciona-
ment, així com el seu manteniment posterior.»

Palau del Parlament, 30 de juny 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 creació
d’una unitat d’expertesa per a l’aten-
ció de la fibromiàlgia i la síndrome de
la fatiga crònica a l’Hospital Universi-
tari Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00800/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Albert Riera i Pairó,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) i la Fibromiàlgia
són dues malalties greus que necessiten d’una atenció
interdisciplinar dels professionals de la salut per la in-
cidència que la malaltia té en el desenvolupament nor-
mal de les activitats personals i professionals que pot
realitzar el malalt.

Tot i que, segons el Departament de Salut, no es disposa
actualment a Catalunya d’estudis epidemiològics po-
blacionals en relació a aquesta malaltia, la prevalença
estimada en estudis fets als EUA se situa entre el 0,4 i
0,7%.

Si bé el primer nivell d’atenció d’aquestes malalties
correspon a l’atenció primària de salut, en funció de la
gravetat i de la simptomatologia cal una atenció espe-
cialitzada en hospitals que comptin amb unitats d’ex-
pertesa per a l’atenció a la Fibromiàlgia i la Síndrome
de Fatiga Crònica.

En aquest sentit, i tenint en compte les previsions sobre
creació d’unitats d’expertesa en hospitals de Catalunya,
fetes per la Generalitat de Catalunya, el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de
la Generalitat a la creació d’una unitat d’expertesa per
a l’atenció a la Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crò-
nica a l’Hospital Universitari de Girona Josep Trueta,
que pugui iniciar l’atenció als malalts l’any 2006.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2005

Felip Puig i Godes Albert Riera i Pairó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una infraestructura que re-
solgui les deficiències de cobertura
dels serveis de telecomunicació de la
zona de Salines-Bassegoda (Alt Em-
pordà)
Tram. 250-00801/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Albert Riera i Pairó,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Propo-
sició no de llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La zona de Salines-Bassegoda, a la comarca de l’Alt
Empordà, té greus dificultats per rebre els senyals de
televisió amb la nitidesa i qualitat acceptables en l’ac-
tualitat.

Els alcaldes de la zona han denunciat repetidament
aquesta deficiència i han demanat que se subsani per tal
que la població d’aquest territori muntanyenc de l’Alt
Empordà pugui rebre el senyal de televisió.

És per això que 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 la construcció d’una infraestructura global de
telecomunicació que permeti resoldre les deficiències
de cobertura dels serveis de telecomunicació a la zona

3.10.25.
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de Salines-Bassegoda (Alt Empordà), per tal que els
ciutadans d’aquest territori puguin gaudir d’un servei
de qualitat de difusió de televisió.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2005

Felip Puig i Godes Albert Riera i Pairó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei de reconeixement
del circ
Tram. 250-00802/07

Presentació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Sr. Francesc Xavier Boya i Alós, del
Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, Sra. Marina Llansana
Rosich, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Sra. Dolors
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Al-
ternativa, Sr. Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Reg. 25155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei per
al reconeixement del circ a Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com arreu d’Europa, aquí el circ també va entrar en
decadència a la dècada dels 60 del segle passat. Des-
prés, coincidint amb la transició, Catalunya va experi-
mentar un fort moviment de renovació de les arts
parateatrals i de la festa i altres activitats al carrer.

Tot i que compta amb més de dos segles d’història, avui
el circ català està mancat de legislació i de recursos en
tots els seus àmbits: ensenyament, processos de creació
i distribució, camps fiscal i laboral, etcètera.

Són moltes i diverses les raons que han abocat el nos-
tre circ a aquesta situació. És ben palès que els nivells
d’aquesta art escènica disten considerablement de ser
homologables als nivells que han assolit a Catalunya
altres arts escèniques com el teatre, l’òpera, la música
o la dansa (i, per descomptat, disten molt de ser homo-
logables als nivells del circ a escala internacional).

I, tot i aquest panorama desfavorable, des dels anys
vuitanta a Catalunya s’hi ha desenvolupat un circ de
qualitat i en català, amb artistes i companyies alguns
dels quals han estat i són referents internacionals. Alho-
ra, han germinat festivals i centres de difusió i forma-
ció circense en diferents punts del país. Aquesta dinà-
mica ha permès una certa renovació i consolidació del
circ fet a Catalunya, que de mica en mica va arrelant
com una important manifestació cultural amb segell
propi.

Amb la ferma voluntat de continuar fent possible i mi-
llorar aquest paper del circ com a instrument de foment
i promoció de la cultura catalana a tots els nivells, els
grups sotasignants presenten la següent proposició no
de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Reconèixer el circ com a art escènica i treballar, jun-
tament amb el sector, per regular aquesta activitat en els
seves vessants artística, professional i empresarial.

2. Protegir, fomentar i difondre, en el marc de les seves
competències i d’acord amb les administracions públi-
ques catalanes, les activitats circenses a Catalunya.

3. Concretar, juntament amb el sector, les polítiques
culturals adients per atendre i endreçar la formació, la
creació, la difusió i altres aspectes artístics, professio-
nals i empresarials del circ.

4. Formular i iniciar aquest mateix any 2005 les políti-
ques suara esmentades.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2005

Carme-Laura Gil, i Miró, Francesc Boya i Alós, Mari-
na Llansana i Rosich, Dolors Camats i Luís, Rafael
López Rueda

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament del projecte de llei
de creació de l’Agència Catalana de la
Dependència i el Suport a la Vida Autò-
noma
Tram. 250-00803/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 25157 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Maria Dolors Montserrat i Culleré i Joan López i Ale-
gre, diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les formacions polítiques que donen suport a l’actual
Govern de la Generalitat reconeixen en l’anomenat
«Pacte del Tinell» el seu compromís i la seva aposta per
una sanitat més humanitzada, propera al ciutadà i de
qualitat, i sostenible financerament. Aquest compromís
polític va ser ratificat mitjançant el Pla de Govern
2004-2007 lliurat pel Departament de la Presidència.

Per dur a terme aquests objectius es proposa la creació
d’una Agència Catalana de la Dependència i Suport a
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la Vida Autònoma, entitat pública que més enllà de la
seva forma jurídica i del model de gestió que adopti
haurà d’impulsar i implementar les polítiques concre-
tes –mesures de suport, ajuts econòmics, servei assis-
tencial...– en l’àmbit de la sanitat pel que fa a les situ-
acions de dependència i manca de vida autònoma.

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
presentar, en el termini de quatre mesos, el projecte de
llei de creació de l’Agència Catalana de la Dependèn-
cia i de Suport a la Vida Autònoma.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Maria Dolors Montserrat
i Culleré, Joan López i Alegre

Proposició no de llei per la qual el Par-
lament expressa la seva solidaritat
amb el poble colombià i insta el Go-
vern a donar suport a les accions de
cooperació, i el desarmament, la des-
mobilització i la reintegració dels grups
armats a Colòmbia
Tram. 250-00804/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa
Reg. 25163 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els diputats dels grups sotasignats, 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

Els alts nivells de violència del conflicte armat intern
que afecta Colòmbia des de fa quatre dècades es tradu-
eixen en greus violacions dels drets humans i infracció
del dret internacional humanitari contra la població ci-
vil i en una greu crisi humanitària. Al llarg de les dar-
reres dècades hi ha hagut intents de desmobilització
dels actors armats il·legals, intents, però, que no han
aconseguit eradicar la violència.

El Govern del president Álvaro Uribe Vélez va iniciar
converses sobre desmobilització amb les Autodefenses
Unides de Colòmbia (AUC), organització que agrupa
diferents grups paramilitars, poc després que les AUC
van anunciar un cessament d’hostilitats el desembre de
2002. En virtut de l’acord de Santa Fe de Ralito, signat
el juliol de 2003, les AUC van acordar desmobilitzar els

seus 20.000 combatents per a finals de 2005. Fins
aquest moment, segons algunes informacions, s’han
desmobilitzat més de 5.000 paramilitars.

Segons la Comissió Interamericana de Drets Humans
(CIDH), en el seu informe de la missió verificadora del
procés de desmobilització paramilitar, «els membres
dels fronts paramilitars involucrats en el procés de des-
mobilització han estat repetidament assenyalats com a
responsables de greus violacions dels drets humans i el
dret internacional humanitari. En alguns casos, la Co-
missió i la Cort Interamericanes han establert la respon-
sabilitat de l’Estat, atès que aquestes greus violacions
de la Convenció Americana sobre Drets Humans han
estat perpetrades amb l’aquiescència d’agents estatals».
El mateix informe indica que «malgrat el compromís
de cessament d’hostilitats per les AUC, continuen el
actes de violència i intimidació contra la població ci-
vil». A més, segons organitzacions com Amnistia In-
ternacional, hi ha seriosos indicis que les estructures
paramilitars romanen intactes després de la desmobilit-
zació i que els combatents desmobilitzats són reciclats
en el conflicte (com a informants pagats de l’exèrcit,
per exemple).

Aquestes setmanes s’està debatent en el Congrés co-
lombià el Projecte de llei de justícia i pau, presentat pel
Govern. Hi ha preocupació en el si d’organitzacions
internacionals, governamentals com l’ONU i no gover-
namentals com Amnistia Internacional o Human Rights
Watch, perquè, si s’aprova aquest Projecte de llei, és
possible que les víctimes d’abusos de drets humans i
llurs familiars no arribin mai a conèixer la veritat sobre
els delictes comesos contra ells, ni a veure els respon-
sables d’aquests delictes davant la justícia.

De la mateixa manera, aquestes organitzacions plante-
gen que hi ha seriosos dubtes de si aquest Projecte com-
pleix les normes internacionals sobre el dret de les víc-
times a la veritat, la justícia i la reparació. A més, és
probable que s’agreugi el problema endèmic de la im-
punitat a Colòmbia, al mateix temps que hi ha el perill
que els paramilitars desmobilitzats es reintegrin en el
conflicte armat.

Per exemple, en virtut del Projecte de llei proposat, els
combatents que es desmobilitzin rebran beneficis, com
ara penes de presó reduïdes de cinc a vuit anys, fins i tot
encara que estiguin implicats en abusos greus contra els
drets humans, com ara crims de guerra i crims de lesa
humanitat.

El dret de les víctimes a la veritat, la justícia i la repa-
ració només es pot garantir si els responsables són sot-
mesos a procediments judicials complets i imparcials
i amb la plena participació de les víctimes i llurs fami-
liars en el procés legal, per a garantir que es conegui
tota la veritat. Al mateix temps, cal que s’hi incloguin
garanties de no repetició del delicte, garantint que els
responsables de violacions de drets humans compare-
guin davant la justícia i que els combatents no es rein-
tegrin en el conflicte, seguint les normes internacionals
establertes amb aquesta finalitat. És important, també,
l’adopció de mesures de protecció, físiques i políti-
ques, per a les organitzacions de víctimes i familiars
d’aquestes.
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Igualment, hi ha gran preocupació en diferents organit-
zacions de dones colombianes per l’alt grau d’impuni-
tat que existeix respecte a la violència i els crims come-
sos pels grups armats contra dones i nenes. De la
mateixa manera que les lleis vigents no tenen en comp-
te absolutament res per a aquest tipus de crims, el Pro-
jecte de llei de justícia i pau no fa al·lusió explícita a
crims contra les dones comesos en el marc del conflicte
armat, com la violència sexual, l’esclavitud domèstica
i sexual, l’anticoncepció forçada, el reclutament forçós,
el control del cos, l’assassinat i la desaparició de dones,
la qual cosa no proporcionaria una oportunitat real
d’accedir a la veritat i la reparació a aquesta part de la
població.

Si aquest Projecte de llei s’aprova, és molt probable que
la pràctica de la impunitat s’agreugi i que beneficiï no
només els paramilitars, sinó també els membres de les
forces de seguretat que els protegeixen i els membres
dels escamots implicats en abusos contra els drets hu-
mans.

En un recent viatge a Colòmbia, el director adjunt de
Relacions Exteriors de la Comissió Europea, H Jouan-
jean, va declarar que, si bé el Govern colombià afron-
ta una situació complicada, els principis bàsics de ve-
ritat sobre els crims comesos durant els conflictes i el
càstig de llurs responsables han d’ésser respectats, ja
que asseguren una pau sostenible.

A més, el 13 d’abril, Louise Arbour, alta comissionada
de l’ONU per als Drets Humans, va declarar: «És pos-
sible preveure beneficis judicials per als membres dels
grups armats al marge de la llei que col·lectivament
deixin les armes i signin acords de pau amb el Govern.
No obstant això, és necessari que aquests beneficis de-
penguin de l’esforç per a contribuir de manera efecti-
va a la justícia, a l’esclariment de la veritat i a la repa-
ració dels danys ocasionats a les víctimes, per part de
qui aspira a obtenir-los. No n’han de quedar fora les
mesures necessàries per al desmantellament de les es-
tructures il·legals que van permetre a aquests grups te-
nir incidència socialment, econòmicament i política-
ment en el país.»

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reconeix la
feina elaborada per la Taula Catalana per la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia com a espai de concertació
entre diferents actors socials i institucions de Catalu-
nya.

Amb preocupació per la creixent escalada del conflic-
te a Colòmbia i conscients que una veritable pau i re-
conciliació nacional a Colòmbia tan sols es pot aconse-
guir mitjançant una solució negociada, els grups
parlamentaris de Convergència i Unió, Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Partit Popular de Catalunya i Iniciativa per Cata-
lunya - Verds presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya:

1. Expressa la seva plena solidaritat amb el poble co-
lombià i reitera la seva màxima preocupació pel que
respecta a la greu situació dels drets humans i del Dret

internacional humanitari a Colòmbia, en especial en
relació als desplaçaments interns.

2. Insta el Consell Executiu a:

a) Continuar recolzant les accions de cooperació, sen-
sibilització i de suport polític i institucional per avan-
çar cap a una millor gestió del conflicte a Colòmbia i,
sobretot, cap a la seva resolució i transformació.

b) Donar suport a la Taula Catalana per a la Pau i els
Drets Humans a Colòmbia i participar-hi activament,
tal i com diu el Pla Anual de Cooperació al Desenvolu-
pament 2004.

3. Insta el Govern a fer les actuacions pertinents davant
el Govern de l’Estat per a:

a) Instar el Congrés de Colòmbia a establir com més
aviat millor un marc jurídic integral per al procés de
desarmament, desmobilització i reintegració dels grups
armats al marge de la llei, que respecti els compromi-
sos internacionals i reconegui plenament el dret de les
víctimes del conflicte a la veritat, la justícia i la repara-
ció, en el qual s’inclogui de manera explícita els crims
contra les dones, així com, encoratjar les institucions
colombianes democràticament constituïdes a una ràpi-
da aplicació de les recomanacions de l’Oficina de l’Al-
ta Comissionada de l’ONU per als Drets Humans.

b) Apel·lar als organismes i els representants polítics de
la Unió Europea perquè facin un seguiment rigorós
de tots els processos de desarmament, desmobilització
i reintegració dels grups armats al marge de la llei que
es produeixin a Colòmbia, a fi de garantir un marc ju-
rídic global que respecti la normativa internacional i
que contribueixi a una veritable pau, la democràcia,
l’estat de dret i el respecte dels Drets Humans.

Palau del Parlament, 30 de Juny de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu GP CiU; Josefina Cambra
i Giné, diputada GP CiU; Miquel Iceta i Llorens, GP
SOC-CPC; Consol Prados i Martínez, diputada GP
SOC-CPC; Joan Ridao i Martín, portaveu GP ERC;
Pilar Dellunde i Clavé, diputada GP ERC; Francesc
Vendrell i Bayona, portaveu GP PPC; Rafael López i
Rueda, diputat GP PPC; Joan Boada i Masoliver, por-
taveu GP ICV-EA; Dolors Camats i Luis, diputada GP
ICV-EA
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Proposició no de llei sobre el control
de les importacions dels productes
tèxtils extracomunitaris, tant en l’àmbit
nacional com en l’europeu, i el suport
al sector tèxtil català
Tram. 250-00805/07

Presentació: Sr. Josep Micaló i Aliu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Sr. Antoni Comín Oliveres, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Sr. Carles Bonet i Revés, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Sra. M. Belén Pajares i Ribas,
del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, Sr. Jordi Miralles i Conte,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Alternativa
Reg. 25167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La liberalització total del comerç de productes tèxtils,
acordada en el sí de la OMC i en vigor des de l’1 de
gener del 2005, ha suposat un increment molt substan-
cial de les importacions per part dels països de la UE de
productes tèxtils procedents de la Xina en els primers
mesos de l’any 2005. Aquest augment de les importa-
cions s’explica, fonamentalment, pel baix cost de la mà
d’obra xinesa dedicada a la producció tèxtil, cosa que
facilita un alt nivell de competitivitat dels fabricants
xinesos en els mercats mundials en relació aquells pro-
ductes tèxtils més intensius en mà d’obra.

Tanmateix hi ha algunes pràctiques en el procés d’im-
portació que semblen contràries a les regles de joc del
comerç internacional. Segons les dades de les que dis-
posa el propi govern espanyol, a través del Ministeri
d’Indústria i de l’Agència Tributària, podria estar-se
produint un frau a la hisenda de la Unió Europea i a la
Hisenda pública espanyola per part d’alguns importa-
dors de productes xinesos.

La preocupació ha sorgit en el moment en què el Minis-
teri d’Indústria ha pogut certificar, gràcies a l’anàlisi de
les llicències d’importació, que productes que es fabri-
quen en el mateix lloc, tots ells a la Xina, i en condici-
ons de producció similars tenen preus radicalment di-
ferents en funció de qui sigui el seu importador.

De fet, s’ha descobert dos circuits d’importadors com-
pletament diferenciats. Per una banda, hi ha els impor-
tadors habituals, formats per grans cadenes de distribu-

ció i empreses que produeixen a la Xina, que represen-
ten aproximadament la meitat de les transaccions co-
mercials del sector tèxtil. Aquest circuit habitual im-
porta a «preus estables»: pantalons per sota dels 6
euros de mitjana, bruses de dona a 4,48 euros, camises
a 4,16 euros, polos a 2,26 euros i mitjons a 0,27 euros.

Per una altra banda, l’altra meitat de les importacions
és efectuada per companyies completament noves i des-
conegudes, amb noms en molts casos amb reminiscèn-
cies xineses, que declaren uns preus mitjos de 0,43
euros pels pantalons, 0,28 euros per a les bruses de
dona, 0,60 euros per a les camises, 0,40 euros pels po-
los i 0,10 cèntims pels mitjons. Aquests preus són anor-
malment baixos. Segons el Consell Intertèxtil Espa-
nyol, aquests preus declarats pels «nous importadors»
no cobreixen ni tan sols el cost de les matèries prime-
res que es requereixen per a la fabricació de producte.

De confirmar-se la irregularitat d’aquests preus, ens
trobaríem davant d’un cas de frau doble, davant de les
institucions espanyoles i comunitàries, donat que els
productes tèxtils importats tenen un doble gravamen:
per un cantó han de pagar un 16% d’IVA a la Hisenda
publica espanyola, i per l’altre han de pagar com a
promig un 12% en concepte d’aranzel sobre el preu de
referència declarat a les duanes, que depenen de les
institucions comunitàries. Com més petit és el preu
declarat, menor és la recaptació per cadascun d’aquests
dos conceptes.

La competència de Xina té un impacte considerable
per al conjunt del sector tèxtil català. Aquest impacte
pot ser admès sempre i quan la competència extraco-
munitària segueixi la legalitat establerta. Tanmateix, no
són acceptables els costos que suposa per a la indústria
tèxtil catalana la competència internacional i la libera-
lització del comerç en aquest sector, si els competidors
extracomunitaris, xinesos en aquest cas, utilitzen pro-
cediments fraudulents per a incrementar la seva quo-
ta de mercat a Catalunya, Espanya i de la Unió Euro-
pea en el seu conjunt.

És per a tots aquests motius que es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

– Demanar al Govern de l’Estat que extremin el con-
trol pel que fa les importacions dels productes tèxtils
extracomunitaris, per assegurar el compliment de les
normatives referides a protecció de la salut dels usua-
ris (productes, processos i mètodes autoritzats interna-
cionalment), així com el control del règim fiscal i del
dumping social.

– Demanar al Govern de l’Estat que insti a les autori-
tats de la CE a extremar el control en les duanes comu-
nitàries.

– Continuar donant suport al procés de transformació
del sector tèxtil català, en el marc de l’Acord estratègic
per a internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la
competitivitat de l’economia catalana, amb l’aplicació
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de mesures que facin plenament competitius aquells
segments susceptibles d’assolir més valor.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2005

Josep Micaló i Aliu, diputat Grup CiU; Antoni Comín
i Oliveres, diputat GSOC-CPC; Carles Bonet i Revés,
diputat Grup ERC; M. Belén Pajares i Ribas, diputada
Grup PPC; Jordi Miralles i Conte, diputat ICV-EA

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el finançament
dels ens locals a Catalunya
Tram. 302-00135/07

Presentació: Sr. Joan López Alegre, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Reg. 25181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan López i Alegre, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent MOCIÓ, subsegüent a la inter-
pel·lació al Consell Executiu sobre el finançament dels
ens locals (NT. 300-00978/07):

La millora del finançament municipal és una exigència
de tots els municipis i els seus responsables. Aquesta
reivindicació té com a objectiu la disposició dels recur-
sos i competències adients per prestar serveis de qua-
litat que responguin a les demandes i necessitats dels
ciutadans.

L’acord de Govern signat per les forces polítiques que
donen recolzament al govern es marcava la fita de mi-
llorar el finançament i incrementar les competències
municipals en matèries com salut, benestar, ensenya-
ment i habitatge.

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1) Comprometre’s a que un cop s’arribi a un acord so-
bre la millora del finançament de la Generalitat, aquest
acord no inclogui la possibilitat d’exercir una tutela fi-
nancera sobre els recursos que l’administració de l’estat
transfereix a les administracions locals.

2) El Govern es compromet a presentar, dins la present
legislatura, un pla pel qual els municipis catalans pu-
guin participar dels impostos propis, cedits i/o compar-
tits de la Generalitat.

3) El Govern de la Generalitat es compromet a un in-
crement dels fons de lliure disposició no condicionats

que es transfereixen als municipis mitjançant el Fons de
Cooperació Local.

4) El Govern presentarà dins el present any un progra-
ma d’execució de les transferències competencials als
municipis contingudes a l’anomenat Pacte del Tinell.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2005

Joan López i Alegre

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
protecció del medi natural, especial-
ment amb relació a la Xarxa Natura
2000
Tram. 302-00136/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 25184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Ramon Espadaler i
Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article
130.2 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la po-
lítica de protecció del medi natural, especialment amb
relació a la Xarxa Natura 2000, (Tram. 300-00982/07)

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya Insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Retirar la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura
2000 sotmès a tràmit d’audiència i d’informació públi-
ca, atès el rebuig generalitzat i unànime que aquesta ha
suscitat entre les organitzacions sindicals agràries, els
ajuntaments i consells comarcals afectats, així com
entre els regants potencialment beneficiats pel futur
canal Segarra-Garrigues, un rebuig explicitat en més de
cinc mil al·legacions.

2. Iniciar, per part dels Departaments de Medi Ambient
i Habitatge i d’Agricultura Ramaderia i Pesca una ron-
da conjunta i sistemàtica de reunions a totes les comar-
ques afectades per tal d’informar de:

– Què és la Xarxa Natura 2000

– Quins compromisos de finançament té el Govern de la
Generalitat per part de la Unió Europea després de
l’assistència de l’H. Conseller Milà a la reunió del Con-
sell de Ministres de la UE del passat 24 de juny de
2005.

– Quines servituds comporta, particularment pel que fa
als usos actuals i futurs, la incorporació d’un territori a
la Xarxa.

3.15.
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– Quins avantatges representa la inclusió d’un territo-
ri a la Xarxa Natura 2000.

– Quin tipus d’ajuts, tant actuals com futurs, té previst
instrumentar el Govern de la Generalitat per tal de
mantenir la qualitat dels espais incorporats a la Xarxa
Natura 2000 i quin és el seu calendari d’aplicació.

3. Reformular la proposta catalana d’espais a incorpo-
rar a la Xarxa Natura 2000 a partir de les aportacions
recollides pel Govern tant a les reunions territorials,
com a les al·legacions presentades i iniciar un nou trà-
mit d’informació pública.

4. Garantir que l’entrada en vigor de la nova Xarxa
Natura 2000, sigui simultània a la implementació de les
línies d’ajuts públics per a la conservació d’aquells es-
pais que hi hauran estat incorporats.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Delegació de funcions del president
del Parlament
Tram. 246-00030/07

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 14 de
juliol de 2005.

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Pre-
sident del Parlament, en el vicepresident primer, Sr.
Higini Clotas, el dia 14 de juliol de 2005, o eventual-
ment fins al meu retorn (tram. 246-000030/07).

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2005

Ernest Benach i Pascual

Delegació de funcions del president
del Parlament
Tram. 246-00031/07

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya els dies 18 i 19
de juliol de 2005.

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a Pre-
sident del Parlament, en el vicepresident primer, Sr.
Higini Clotas, els dies 18 i 19 de juliol de 2005, o even-
tualment fins al meu retorn (tram. 246-000031/07).

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2005

Ernest Benach i Pascual

4.40.
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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 195/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’acció política i de govern en
relació amb l’evolució dels fets del
barri del Carmel, de Barcelona, i amb
les conclusions de l’expedient infor-
matiu obert arran d’aquests fets
Tram. 290-00132/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 24952 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00132/07

Sobre: Resolució 195/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’acció política i de govern en relació amb l’evo-
lució dels fets del barri del Carmel, de Barcelona, i amb
les conclusions de l’expedient informatiu obert arran
d’aquests fets

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 195/VII (apartats: 1 -
2 - 3 - 4 - 5 - 6 (a,c,d,e) - 7 - 8 i 9 sobre l’acció políti-
ca i de govern en relació amb l’evolució dels fets del
barri del Carmel, de Barcelona, i amb les conclusions
de l’expedient informatiu obert arran d’aquests fets, em
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

1) Atenció a les persones

El Departament de Salut va implantar un dispositiu
sanitari de caràcter preventiu al barri del Carmel entre
els dies 27 de gener i 28 de febrer de 2005, amb el des-
plaçament d’unitats d’equips del SEM 061 i una actu-
ació especial per part dels professionals de l’equip
d’atenció primària Horta-7D.

D’altra banda, a la primera planta del Centre d’Atenció
Primària (CAP) Horta es van instal·lar dues consultes
adreçades exclusivament als usuaris afectats, on els
visitava un metge i/o infermer sense necessitat de cita
prèvia. Les consultes, que corresponen a les portes 15
i 16, van estar obertes des de les 9 del matí fins a les 8
del vespre, atenent una mitjana diària de 40 persones.

La primera setmana es van realitzar 300 visites mèdi-
ques i posteriorment el volum de pacients va anar
disminuint a mesura que tot l’equip d’Horta, 16 metges
i 16 infermeres, es van anar implicant en el seguiment
dels veïns afectats.

Durant els primers dies les visites més freqüents van
estar causades per trastorns d’ansietat i insomni i per
tramitar baixes laborals puntuals. Ocasionalment, i se-
gons la gravetat, es van agilitar les derivacions al CAP
de Salut Mental, tot i que, en la majoria de casos, el
mateix metge de família va dur a terme l’atenció i se-
guiment dels pacients.

A més, s’ha reforçat la plantilla del CAP Horta amb un
metge de família durant els mesos de febrer i març per
atendre els pacients afectats sense que s’alteressin les
visites de la resta dels usuaris, i s’ha fet un seguiment
dels pacients en atenció crònica domiciliària afectats
pel problema del Carmel.

D’altra banda, des de l’11 de febrer, totes les persones
que han de requerir atenció especialitzada han utilitzat
els circuits establerts als Centres d’Atenció Primària i
Salut Mental i han rebut una atenció preferent sense
demores quedant garantida l’atenció psicològica a to-
tes les persones tant en l’àmbit ordinari com d’urgèn-
cia.

La col·laboració i interlocució amb els cossos de Segu-
retat i d’Intervenció, així com amb els serveis de Pro-
tecció Civil, Creu Roja i Serveis Socials, va permetre la
planificació conjunta d’accions, amb la consegüent re-
percussió positiva.

Per part del Departament Benestar Social, el dispositiu
d’Atenció a les Persones del Barri del Carmel cal dir
que a data 20 de juny encara es mantenen instal·lats els
punts d’informació, amb un total de 26 persones i un
coordinador en conveni amb la Creu Roja. El total de
consultes ateses ha estat de 19.592 mentre que el total
de declaracions registrades és de 2.184.

D’altra banda, es mantenen els serveis de l’Oficina
d’atenció als afectats del Carmel a Boca Nord on hi ha
personal d’atenció personalitzada que resol consultes
relacionades amb el pagament de dietes, bestretes, etc.

Actualment hi ha set persones grans amb dependència
que van ingressar en residències geriàtriques i dues
persones que ho van fer en places sociosanitàries. Ini-
cialment hi havia nou persones en residències.

Als hotels continuen els ordinadors que es van instal·lar
per tal que, bàsicament, els escolars poguessin fer els
deures.

Pel que fa a mantenir els serveis escolars de menjador
i transport als alumnes veïns del barri del Carmel, cal
dir que actualment es mantenen en funcionament els
serveis següents:

Transport escolar

5 autobusos de l’empresa Autocars Ravigo, S. L.

De 6 a 8 taxis diaris de l’empresa Radio Taxi 033.

Pel que fa als serveis de menjador escolar cal dir que
l’administració se’n fa càrrec tant dels alumnes despla-
çats a altres centres de Barcelona, com dels alumnes del
CEIP El Carmel escolaritzats al Centre Cívic o al CEIP
Sant Antoni M. Claret.

Pel que fa a la situació del CEIP El Carmel, centre ubi-
cat al carrer Llobregós, 154, i afectat pels esfondra-

4.50.01.
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ments en les obres d’ampliació de la línia 5 del metro,
cal informar que amb anterioritat a aquests esdeveni-
ments s’havien programat obres de millora i rehabilita-
ció general a l’esmentat centre per un import aproximat
de 1.781.000 euros.

Arran de la nova situació creada i partint de l’estudi
previ ja realitzat, s’han encarregat dos estudis suple-
mentaris de contrast per determinar l’abast concret de
l’afectació.

Una vegada es disposi de l’esmentada informació,
s’iniciaran els tràmits per encarregar l’execució del
projecte de rehabilitació amb l’objectiu que durant el
proper curs escolar 2005-2006 pugui reiniciar-se l’ac-
tivitat escolar en les instal·lacions ja reformades, amb
total garantia de seguretat.

2) Habitatge

a) El dia 2 de març, el Secretari d’Habitatge va signar
amb els representants legals dels afectats un acord pel
qual es garanteix als propietaris ocupants i als llogaters
un habitatge alternatiu i l’equivalència patrimonial als
propietaris no ocupants i als propietaris de locals co-
mercials.

Tècnics d’ADIGSA han gestionat amb atenció perso-
nalitzada el seguiment de l’acord.

Un total de vint famílies de propietaris ocupants o de
llogaters han optat per un habitatge a la promoció del
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona al car-
rer Llobregós o a la de la societat pública del Consell
Comarcal del Barcelonès REGESA al carrer Garcilaso.
Totes elles tenen les claus de l’habitatge des de fa và-
ries setmanes i hom preveu l’escripturació durant la
segona quinzena del mes de juny. Cal afegir una altra
família que adquirirà un habitatge d’una promoció pri-
vada al carrer Llobregós.

Podem afirmar que s’han atès totes les sol·licitud d’ha-
bitatge alternatiu de les famílies, tenint en compte que
algunes han preferit una indemnització econòmica.

Pel que fa als propietaris no ocupants i als dels locals,
la Generalitat adquireix a través de l’Institut Català del
Sòl les seves propietats. En tots els casos s’ha seguit les
pautes, reflectides tant a l’acord del dia 2 de març com
als convenis particulars, següents:

a) Taxació realitzada per experts independents tant de
l’habitatge anterior com, si escau, de l’habitatge alter-
natiu.

b) Reconeixement i abonament d’indemnitzacions per
cobrir la totalitat dels danys soferts i per compensar
pèrdues d’aixovar i mobiliari.

c) Reconeixement i abonament d’interessos.

d) Neutralitat fiscal.

Tanmateix cal dir que el reallotjament provisional de
les persones que evacuades fins que no han pogut tor-
nar als seus habitatges s’ha realitzat en diferents hotels
de la ciutat de Barcelona, en immobles llogats o en
habitatges de familiars i amics d’acord amb la modalitat
que les famílies han escollit per ser la menys traumàti-
ca. Aquest reallotjament, a compte de l’administració,

es manté fins a la data de retorn definitiu als seus habi-
tatges.

b) les societats GISA i ADIGSA es fan càrrec dels ar-
ranjaments dels habitatges. GISA gestiona els micro-
pilotatges dels habitatges de l’anomenada zona groga
que el necessiten i ADIGSA les reparacions dels des-
perfectes derivats dels successos del Carmel, tant a
l’anomenada zona verda com als habitatges no neces-
sitats de micropilotatge de l’anomenada zona groga.
Aquests arranjaments es fan d’acord amb els veïns i
sense ajornar el seu reallotjament.

El Govern de la Generalitat, mitjançant diferents con-
venis amb els afectats, ha acordat el següent:

«a) L’Administració de la Generalitat de Catalunya es
responsabilitza de totes les reparacions en tots els ha-
bitatges de la zona afectada. Les obres de reparació
corresponents es realitzaran d’acord amb el calendari
que es fixi en el moment del lliurament de l’informe
d’estabilitat de l’edifici, i en qualsevol cas en el termi-
ni de 3 mesos a comptar des de la signatura d’aquest
Conveni, excepte en el cas d’acord específic al respecte
amb l’interessat. En tot cas, en les reparacions que cal-
gui fer es respectarà el criteri d’uniformitat.

»En el supòsit dels edificis en els quals s’hagi de fer
treballs de micropilotatge, un cop finalitzats aquests, es
realitzaran les inspeccions necessàries per determinar
les obres de reparació dels habitatges i locals, a fi i efec-
te de concretar els treballs a realitzar.

»b) En el cas que sigui necessari realitzar treballs en
l’interior dels habitatges, aquests seran duts a terme a
càrrec de l’Administració de la Generalitat i de mane-
ra compatible amb el retorn dels veïns. Els veïns afec-
tats podran escollir, si és la seva voluntat, l’empresa que
hagi de fer els treballs esmentats d’entre les empreses
homologades per l’Administració de la Generalitat o
alguna proposada per ell mateix. En tot cas, l’Adminis-
tració de la Generalitat es farà càrrec de les despeses
corresponents a aquests treballs, previ acord en els
preus a aplicar.

»En els edificis a micropilotar les reparacions a l’inte-
rior dels habitatges es realitzaran directament per l’Ad-
ministració de la Generalitat.

»c) De manera excepcional, es garanteix que els veïns
afectats puguin continuar allotjats en els hotels, a càr-
rec de l’Administració, fins la finalització de les obres
que s’han de fer als habitatges, si els resulta impossible
tornar a l’habitatge corresponent com a conseqüència
de problemes al·lèrgics, pors o d’altres factors psicolò-
gics, un cop acreditats amb la justificació pertinent, o
per causes objectives relacionades amb l’habitabilitat
de l’habitatge. En aquests casos excepcionals, els veïns
afectats es comprometen a prestar la col·laboració mà-
xima que els sigui possible per a la realització dels tre-
balls que s’han de dur a terme en el seu habitatge.

»d) Les reparacions a què es refereix la lletra a) ante-
rior han d’incloure la posada a punt dels electrodomès-
tics i les instal·lacions que hagin estat danyades com a
conseqüència de l’accident i/o obres de reparació, i del
tancament de l’edifici, mitjançant la seva reparació, o
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restitució, segons el cas. En el supòsit de les reparaci-
ons que comportin reposició de materials, tals com ra-
joles, sòcols, etc., s’haurà de garantir la qualitat del
material i la uniformitat del conjunt. D’acord amb això,
les reparacions s’hauran de fer per deixar els habitatges
en el mateix estat en el qual es trobaven abans del sinis-
tre, utilitzant si és possible els mateixos materials, i si
no es troben materials similars qualsevol modificació
requerirà l’acord del veí interessat.

»e) L’Administració de la Generalitat es farà càrrec de
què l’habitatge sigui lliurat en condicions de neteja
adequades.»

c) El Govern de la Generalitat, mitjançant diferents
convenis amb els afectats, ha acordat el següent:

«L’Administració de la Generalitat de Catalunya res-
pondrà durant quinze anys dels danys i els perjudicis
que puguin patir els edificis (pisos, locals i aparca-
ments), internament o externament, com a conseqüèn-
cia de l’accident del túnel de la línia 5 del Metro i dels
treballs de reparació subsegüents. Es lliurarà un imprès
en què consti l’organisme destinatari de les peticions
corresponents i la rapidesa en la resolució de les qües-
tions plantejades.

»Es realitzaran com a mínim tres inspeccions als sis
mesos, dos anys i cinc anys, respectivament, des que
s’emeti el certificat d’estabilitat de l’edifici. Aquestes
inspeccions es duran a terme amb les mateixes garan-
ties que la inspecció realitzada per emetre el certificat
d’estabilitat. Els tècnics designats pels afectats tindran
accés a la documentació de seguiment sobre la situació
del subsòl de la zona».

d) El Govern de la Generalitat ha estudiat la possibili-
tat de negociar amb les entitats financeres amb les quals
tenien subscrites hipoteques els afectats del barri del
Carmel, arribant a la conclusió que, ateses les singula-
ritats que es podien donar, impossibilitaven arribar a
una solució aplicable a tots els casos.

Davant d’aquest fet el govern ha considerat que la so-
lució idònia era incloure una quantia suficient per fer
front a les hipoteques, a la indemnització final que co-
breix tots els danys i perjudicis soferts.

3) Reparació dels danys causats

a) i b) El Govern ha aprovat el Projecte de llei de con-
cessió d’un crèdit extraordinari al Pressupost de la
Generalitat de Catalunya per al 2005, per un import de
95 M euros per finançar les indemnitzacions i les des-
peses derivades dels danys ocasionats.

Les despeses per indemnitzacions per la totalitat dels
danys s’estimen en un import de 23.775.000 euros.

La quantia econòmica de les esmentades indemnitza-
cions i en el seu cas, de les bestretes a compte, han
estat regulades segons allò que preveuen els Decrets
16/2005, de 8 de febrer; 54/2005, de 5 d’abril, i 90/2005,
de 17 de maig, i d’acord amb els convenis indemnit-
zatoris formalitzats amb els afectats.

Els esmentats Decrets preveuen un conjunt d’ajudes
adreçats a les persones residents o que desenvolupin
una activitat econòmica en la zona afectada.

En concret, l’objecte dels ajuts és donar un suport eco-
nòmic a les persones físiques residents, definides en
funció de l’ocupació d’un habitatge afectat i a títol de
llogater o de propietari. L’ajut consisteix en el lliura-
ment d’una quantitat per persona, per tal de compensar
amb caràcter d’urgència les despeses habituals de su-
pervivència.

Per tal d’acreditar el dret a la indemnització el Depar-
tament de Benestar i Família ha estat l’encarregat d’ela-
borar d’un cens d’afectats que reuneixin els requisits.
Aquest cens s’ha efectuat en funció de cada immoble
existint dret a percebre un únic ajut per pis o local, amb
independència del nombre de persones que hi convivi-
en. S’ha entès efectuada la sol·licitud per aquelles per-
sones que de forma fefaent s’han dirigit a l’administra-
ció de la Generalitat de Catalunya o a l’Ajuntament de
Barcelona, i en base a la mateixa ja hagin percebut
d’aquest algun ajut a la data de entrada en vigor de l’es-
mentat decret. En funció de l’alteració de la situació
dels perceptors o per l’aparició de nous afectats, el de-
cret preveu que el Departament de Benestar i Família
pugui, en qualsevol moment modificar, ampliar o reduir
els cens de persones beneficiàries.

A. Dietes. Pel que fa a les quantitats de l’ajut a perce-
bre en concepte de dietes per dia i persona, aquesta
variava en funció del següent:

1. Si es trobaven en habitatge familiar:

– Primer perceptor 30 euros

– Parella i següents perceptors 20 euros

– Menors 15 euros

2. Si es trobaven en instal·lacions hoteleres:

– Primer perceptor 10 euros

– Parella i següents perceptors 5 euros

– Menors 5 euros

El pagament de l’ajut s’ha anat fent efectiu en períodes
quinzenals a comptar des del dia següent a la publica-
ció de l’esmentat Decret. El pagament s’ha fet efectiu
per unitat familiar ocupant de l’immoble.

B. Bestretes. L’altra de les mesures que contempla és
l’establiment de bestretes a compte de les indemnitza-
cions finals. Aquestes tenen per objecte donar una com-
pensació econòmica en forma de bestreta a compte de
futures indemnitzacions, a les persones afectades. Són
beneficiàries de les bestretes les persones físiques resi-
dents, sempre que es tracti de residència habitual i per-
manent, ja siguin propietàries que hi visquin efectiva-
ment en els edificis afectats, o arrendatàries. Les
quantitats a percebre en concepte de bestretes varien en
funció del següent:

– Per persones físiques residents ja siguin llogateres o
propietàries:

a) Si l’immoble on es trobava la residència habitual ha
estat enderrocat o ho serà en un futur:

2.000 euros
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b) Si l’immoble en un futur fos susceptible, altra vega-
da, d’ocupació:

1.000 euros

El pagament de l’esmentada indemnització es fa efec-
tiu mitjançant un pagament únic.

C. Explotacions econòmiques En el cas de les persones
jurídiques o els titulars individuals d’explotacions eco-
nòmiques, la realització de la qual es portava a terme en
els immobles afectats, perceben una quantitat en con-
cepte de lucre cessant. El pagament de l’esmentada
indemnització es realitza mitjançant una bestreta a
compte de futures indemnitzacions, d’acord amb els
imports següents:

1.500 euros al mes per treballador

10 euros al mes per metre quadrat del local de l’activitat
econòmica.

D’altra banda, s’han aprovat un seguit d’ajuts als co-
merciants que, tot i no haver cessat la seva activitat,
s’han vist perjudicats pels desallotjaments del Carmel.
D’aquesta manera, les persones jurídiques o els titulars
individuals d’explotacions econòmiques situades en la
zona d’influència dels desallotjaments poden percebre
una bestreta, a compte de futures indemnitzacions, de
2.250 euros per treballador i 15 euros per m2 de super-
fície per una sola vegada.

Aquest ajut el reben d’entrada 112 comerços. Els 65
comerços restants estan pendents de revisió. Aquesta
zona inclou els comerços ubicats als carrers Rocafull,
Moratín, Bernat Bransi, Sigüenza, Plaça Pastrana, Lluís
Maria Vidal, Cifuentes, Pantà de Tremp, Llobregós,
Lugo, Calderon de la Barca, Conca de Tremp i passat-
ge de Lugo.

El pagament de l’esmentada indemnització es fa efec-
tiu mitjançant un pagament únic.

D. Indemnitzacions. Així mateix, fruit de les negocia-
cions realitzades amb l’Associació de Veïns del Carmel
com dels diferents representants legals dels perjudicats,
l’administració i aquests han signat un conveni en el
qual es determinen la totalitat de mesures i indemnitza-
cions que la Generalitat assumeix per tal de fer front a
la totalitat dels danys causats. Cal dir així mateix, que
aquests convenis s’han fet extensius a la totalitat de
veïns de la zona afectada per l’esfondrament a través
d’un comunicat unilateral emès per l’administració al
qual les persones que no estiguin representades per cap
de les parts abans esmentades s’hi poden adherir. Les
mesures adoptades per l’administració tenen per objec-
te garantir la seguretat total dels edificis, la indemnitat
del valor dels habitatges i respondre de tots els danys
produïts sobre els habitatges i les persones. A data de
20 de juny són 611 les persones que han signat els es-
mentats convenis, i per tant, entenem que els veïns es
senten conformes amb el seu contingut.

c) Com ja esmentàvem en el punt anterior s’han man-
tingut les reunions i converses necessàries amb els afec-
tats, bàsicament els seus interlocutors han estat l’Asso-
ciació de Veïns del Carmel, els representants legals d’un
important nombre d’afectats, i les associacions de co-

merciants de la zona. Totes aquestes reunions han estat
liderades per la delegació del Govern de la Generalitat
a Barcelona i pel Secretari General del Departament de
Presidència.

d) Les accions comentades en els apartats anteriors te-
nen per finalitat, evidentment, respondre davant de ter-
cers de la totalitat dels danys causats per l’esfondra-
ment del túnel de maniobres al barri del Carmel. Així,
en data de 7 de març d’enguany el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques va iniciar d’ofici
un expedient de responsabilitat patrimonial per respon-
dre d’aquests danys. En aquest expedient es van consi-
derar personades totes aquelles persones que tenien
l’habitatge en la zona afectada per l’esfondrament –el
que s’ha conegut com zona verda i zona groga–. La
signatura dels convenis amb aquests veïns suposa el
reconeixement per part de l’administració de la seva
responsabilitat envers l’esmentat fet. D’altra banda
però, l’administració repercuteix aquesta responsabili-
tat enfront dels causants materials del dany, d’acord
amb el que determini el procediment penal en curs i les
actuacions de repercussió que està duent a terme l’ad-
ministració.

e) El Govern de la Generalitat està negociant per rebre
recursos del Fons de Solidaritat de la UE tenint en
compte que aquest instrument està pensat per situaci-
ons de catàstrofes de grans proporcions o de caràcter
extraordinari que tinguin un origen natural.

L’Estat a través de l’Ordre del Ministeri d’Interior
439/2005, de 14 de febrer, ha establert un règim d’ajuts
als habitants i comerciants del barri del Carmel. Aques-
tes ajudes són compatibles amb les establertes per la
Generalitat i són de 10.000 euros per cada habitatge
derruït, el 50% dels danys estructurals de la resta d’ha-
bitatges fins a un màxim de 6000 euros per pis, i un mà-
xim de 1500 euros per destrucció o danys de béns de
primera necessitat.

f) Pel que fa a les mesures laborals, concretament, en
relació a l’establiment de «condicions especials pels
expedients de regulació de l’ocupació que es puguin
tramitar com a conseqüència dels efectes derivats de
l’esfondrament»:

En primer lloc, l’esfondrament del túnel al barri del
Carmel, ha tingut la consideració de força major pel
que fa a les causes de presentació d’expedient de regu-
lació d’ocupació de la zona afectada.

Pel que fa als expedients tramitats, cal indicar que s’ha
presentat un únic expedient derivat dels fets ocorreguts
al barri. L’expedient, d’un comerç situat al carrer
Llobregós, sol·licitava la suspensió dels contractes de
quatre treballadors per un període de tres mesos.

La tramitació es va fer segons les previsions de l’arti-
cle 47.2 i 51.12 de l’Estatut dels Treballadors. Concre-
tament, pel que fa a l’abast temporal, l’autorització de
l’expedient es preveu que tingui efectes des de la data
en què es produeixen els fets causants de la força ma-
jor.
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La sol·licitud es va autoritzar dos dies després de la seva
presentació, i els efectes de la suspensió van finalitzar
el 27 d’abril.

Pel que fa a les mesures de caràcter fiscal, el Govern de
la Generalitat s’ha adreçat al Govern de l’Estat per tal
que estudiï la possibilitat de presentar un Projecte de
Llei que declari l’exempció dels ajuts públics atorgats
als afectats per l’esfondrament.

g) En converses mantingudes amb els representants de
l’Associació de Comerciants del Carmel, la Direcció
General de Comerç ha assumit el compromís que, un
cop restablerta plenament la normalitat i sense que tin-
guin caràcter indemnitzatori, es desenvoluparan acci-
ons de promoció del comerç en els següents àmbits:

• Dinamització Comercial: Mitjançant el suport a l’as-
sociació de Comerciants del Carmel en accions d’ani-
mació, comunicació i promoció que incrementin l’a-
tractivitat de l’oferta i la fidelització dels clients del
barri.

• Renovació i millora d’establiments: Mitjançant una
convocatòria d’ajuts específica per als comerços del
barri, amb un percentatage de subvenció del 30% de la
inversió.

• Estructures comercials col·lectives: Mitjançant suport
a l’Ajuntament de Barcelona en les actuacions d’urba-
nisme comercial que millorin l’entorn urbà del comerç
del barri incrementant-ne l’atractivitat.

Així, la Direcció General de Comerç apostarà decidida-
ment per la revitalització del comerç del barri un cop
s’hagi normalitzat la situació. En aquest sentit, con-
tribuirà a les actuacions de millora de l’entorn urbà que
tinguin una finalitat comercial. Igualment donarà su-
port a la dinamització comercial del Carmel. També
crearà una línia d’ajuts a fons perdut adreçada a tots
aquells comerciants del barri que optin per l’adequació
i millorà dels seus establiments. Aquesta línia serà com-
plementària de les esmentades actuacions d’urbanisme
comercial i cooperació empresarial i en cap cas tindrà
caràcter indemnitzatori.

4) Assistència Jurídica

El Departament de Justícia signà en data 4 de febrer de
2005 un protocol annex al conveni de col·laboració amb
el Col·legi d’Advocats de Barcelona per al funciona-
ment del Servei d’Orientació Jurídica, amb la finalitat
de fer extensiu aquest servei als afectats pels esfondra-
ments del barri del Carmel.

Les previsions inicials d’aquest protocol eren que el
servei es prestés en horari de matí, de 9 a 14 hores, a les
dependències del Servei d’Orientació Jurídica general
que funciona a l’edifici dels jutjats de família de Bar-
celona, i fins que finalitzés la situació específica que
havia motivat la signatura del protocol.

En data 7 de febrer de 2005 es formalitzà un instrument
d’ampliació del protocol anteriorment esmentat per tal
de donar una resposta més específica a l’assistència
jurídica dels afectats, per la qual cosa s’ampliava l’ho-
rari de prestació del servei, en jornada de matí (de 10

a 14 hores) i tarda (de 16,30 a 19 hores), i s’establia que
la prestació del servei es duria a terme en una oficina
específicament habilitada al Centre de la Gent Gran del
C/ Tolrà núm. 21 de Barcelona i per part d’un advocat
expert en la matèria. El Departament de Justícia es
comprometia al finançament del cost addicional del
servei, amb l’import de 2.400 euros mensuals.

A mitjans d’abril, el Departament de Justícia comuni-
cà al Col·legi d’Advocats de Barcelona que atès que els
afectats pels esfondraments havien començat a trobar
solucions a les seves pretensions, i que el Servei d’Ori-
entació Jurídica específic havia realitzat adequadament
les tasques d’assessorament als ciutadans afectats, es
podien donar per assolits els objectius i donar per fina-
litzada la prestació del servei amb efectes del dia 7 de
maig.

Els imports lliurats al Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na per la prestació d’aquest servei durant els tres mesos
de vigència del protocol ha estat de 7.200 euros, a raó
de 2.400 euros mensuals.

El nombre total de persones ateses durant aquest perí-
ode ha estat de 357, amb la següent distribució:

Mes Nombre consultes

Febrer 194
Març 111
Abril 41
Maig 11

Total 357

Pel que fa al tipus de consultes plantejades, una mica
més del 50% estaven relacionades amb les indemnitza-
cions que es tenia dret a rebre, a l’entorn del 25% es
referien a la situació dels habitatges en situació d’arren-
dament, un 13% a qüestions sobre lucre cessant i la
resta estava referit a altres matèries diverses (paralitza-
ció de pagaments de préstecs o impostos, contractes
laborals, etc.).

5) Línia 5 i cua de Maniobres

a) S’han suspès les obres de prolongació de la línia 5
del metro, només s’ha condicionat la boca d’Horta, a fi
i efecte que el temps que duri la suspensió no impliqui
una dificultat per a la mobilitat dels viatgers. El mateix
tractament s’ha fet a l’estació de Vall d’Hebron.

Per tal de poder restablir la circulació al carrer de
Llobregós, s’està acabant aquest mes de juny la part del
pou d’accés a l’estació que implica una restricció del
trànsit.

b) S’ha reforçat sistemàticament tot el túnel i els front
d’excavació fets s’han segellat amb formigó, per tal de
deixar l’obra estable (amb coeficients de seguretat com
si fos acabada) el temps que sigui necessari.
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S’han col·locat punts d’instrumentació al llarg del túnel
per mesurar qualsevol moviment que es produeixi (des
del mes de febrer no es produeixen moviments).

c) GISA ha adjudicat el dia 28 d’abril de 2005, el con-
curs per la redacció d’un nou projecte modificat que
refongui els treballs fets fins ara, que replantegi el mè-
tode i les condicions de seguretat i reforç, i avaluï la
necessitat i les possibilitats d’una nova cua de manio-
bres, també ha licitat l’assistència tècnica per a la rea-
lització dels treballs de geotècnica d’aquest projecte. El
termini per la redacció del projecte és de 4 mesos.

Descripció: assistència tècnica per a la redacció del
projecte modificat núm. 1 d’infraestructures, superes-
tructures i electrificació de l’L5 Tram: Horta - Vall
d’Hebron. Clau: TM-99500.1A-M1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4348, de 22.3.2005.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 260.000,00 euros.

Data d’adjudicació: 28.4.2005.

Adjudicatari: Catalana d’Enginyeria, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d’adjudicació (IVA inclòs): 216.747,00 euros.

Tipus de contracte: assistència tècnica.

Descripció: assistència tècnica per a la realització dels
treballs de geotècnia del projecte modificat núm. 1 d’in-
fraestructures, superestructures i electrificació de l’L5
Tram: Horta - Vall d’Hebron. Clau: TM-99500.1A-M1.

Anunci de licitació: DOGC núm. 4348, de 22.3.2005.

Pressupost de licitació (IVA inclòs): 60.000,00 euros.

Data d’adjudicació: 28.4.2005.

Adjudicatari: Euro Geotécnica, SA.

Nacionalitat: espanyola.

Import d’adjudicació (IVA inclòs): 55.303,00 euros.

Tipus de contracte: direcció d’obra.

d) En data de 3 de març de 2005 el Consell d’Adminis-
tració de GISA va adoptar per unanimitat els següents
acords:

«– Suspendre les obres de tot el projecte de perllon-
gació de la Línia 5 del metro fins que es puguin garantir
les condicions tècniques i administratives que en garan-
teixin la viabilitat i la seguretat i, en conseqüència, sus-
pendre el conjunt dels treballs del contracte signat el dia
7 de novembre de 2002 amb “FCC CONSTRUCCIÓN,
S.A., COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S. A. y
COMSA, S. A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS,
LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO” (UTE LÍNEA 5),
sota els següents termes:

»1. La UTE Línea 5 haurà de dur a terme les tasques
urgents que es considerin imprescindibles per GISA,
ateses les propostes de la pròpia UTE i de la Direcció
d’Obra, a fi de garantir la seguretat, manteniment i vi-
gilància del conjunt de l’obra feta, i el restabliment del

trànsit al carrer Llobregòs i al lateral mar de la Ronda
de Dalt.

»2. En conseqüència, l’esmentat contracte de 7 de no-
vembre de 2002 només produirà efectes en relació amb
l’execució de les esmentades tasques sense que en cap
cas la suspensió ni la seva duració puguin donar lloc a
cap mena d’indemnització a favor de la UTE Línea 5.

»3. Es procedirà a la valoració i certificació de les obres
realitzades sota l’esmentat contracte fins l’inici de les
tasques a què es refereix l’anterior apartat 1.-.

»4. La suspensió tindrà la durada mínima necessària
per a la redacció, per part de l’adjudicatari del concurs
públic que es convocarà a l’efecte, d’un nou projecte
modificat que refongui els treballs fets fins ara, que
replantegi el mètode i les condicions de seguretat i re-
forç i avaluï la necessitat i les possibilitats d’una nova
cua de maniobres, i la seva posterior aprovació.

»5. En funció de l’aclariment i assumpció de responsa-
bilitats per les empreses causants del dany, inclús abans
de la finalització de la durada mínima de la suspensió,
GISA i la UTE Línea 5 podran adoptar els corres-
ponents acords de resolució del contracte “Projecte
d’infraestructures, superestructures i electrificació
de la L-5. Tram: Horta - Vall d’Hebron. Clau: TM-
99500.1A”, sense perjudici de l’exercici en qualsevol
moment dels drets i accions que els hi puguin corres-
pondre.

»– Reduir els serveis de direcció d’obra contractats
el 8 de novembre de 2002 amb “TEC-CUATRO,
GEOCONTROL, UTE LEY 18/1982” i referents a
l’actuació “Projecte d’infraestructures, superestructures
i electrificació de la L-5. Tram: Horta - Vall d’Hebron.”
a l’execució de les tasques urgents que es considerin
imprescindibles per GISA, ateses les propostes de la
pròpia Direcció d’Obra i de la UTE contractista, a fi de
garantir la seguretat, manteniment i vigilància del con-
junt de l’obra feta, i el restabliment del trànsit al carrer
Llobregòs i al lateral mar de la Ronda de Dalt, i sota les
mateixes condicions establertes per a la suspensió del
contracte de la UTE constructora.

»– Facultar al Director General de GISA als efectes que
determini les tasques d’urgència que es considerin im-
prescindibles a fi de garantir la seguretat, manteniment
i vigilància del conjunt de l’obra feta en el “Projecte
d’infraestructures, superestructures i electrificació de la
L-5. Tram: Horta - Vall d’Hebron.” i el restabliment del
trànsit al carrer Llobregòs i al lateral mar de la Ronda
de Dalt.

»Tenint en compte que els anteriors acords requereixen,
en alguns dels seus extrems, la corresponent acceptació
de les UTE constructora i directora de l’obra, el Con-
sell acorda per unanimitat que, cas de no produir-se
l’esmentada acceptació, s’iniciïn els tràmits necessaris
per a procedir a la resolució dels respectius contractes
i a les contractacions urgents que procedeixin per a
garantir la seguretat, manteniment i vigilància de les
obres, i el restabliment del trànsit al carrer Llobregòs i
al lateral mar de la Ronda de Dalt.»
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6) Regulació de l’obra pública

a) En allò referent a la coordinació de les grans obres
públiques, en col·laboració amb la resta d’institucions
afectades, existeixen comissions estables de seguiment
de les obres tant amb l’Ajuntament de Barcelona, com
amb els 2 operadors ferroviaris depenents de la Gene-
ralitat, FMB i FGC. Les reunions tenen una periodici-
tat mensual, i es coordinen tots aquells aspectes relatius
a les afectacions en superfície en el cas de l’Ajunta-
ment, i al servei ferroviari en el cas dels operadors.

Independentment d’aquestes comissions, es realitzen
les reunions d’obra a les quals assisteixen representants
del municipi afectat i l’operador que pertoqui.

La relació amb els veïns es vehicula a través de dire-
rents instruments. L’instrument més proper al ciutadà
és el Punt d’Atenció al Ciutadà (PAC), consistent a una
petita caseta en què un informador ofereix informació
sobre el desenvolupament de les obres i a la vegada
recull totes les incidències o queixes dels ciutadans que
són convenientment canalitzades. Però a més el PAC
serveix per instrumentar reunions amb les entitats veï-
nals de forma regular quan esdevé alguna qüestió relle-
vant que cal tractar, tant per parts dels veïns, com per
part de la Generalitat que les pot convocar d’ofici. Con-
cretament es mantenen reunions periòdiques amb els
veïns de Bon Pastor (L9), Sagrera (L9), Onze de Se-
tembre (L9), Lesseps (L9), Roquetes i Trinitat Nova
(L3) i també amb els veïns de Badalona (perllongament
de L2 a Badalona centre), Terrassa (perllongament
FGC a Terrassa), Pallejà (desdoblament i soterrament
dels FGC a Pallejà), Martorell (variant i nova estació dels
FGC) i òbviament totes les entitats veïnals del perllon-
gament de la línia L5 de metro entre Horta i Vall
d’Hebron.

Pel que fa als instruments d’auditoria, en compliment
de la resolució s’han realitzat auditories per empreses
de prestigi a totes les grans obres públiques en execu-
ció a les àrees urbanes, tal i com es va detallar en l’in-
forme de compliment del punt b). Aquesta és la primera
actuació immediata del Govern pel que fa al control de
qualitat dels projectes, però s’està treballant per a l’es-
tabliment de instruments estables que garanteixin un
control més eficient del desenvolupament de les obres.
Les línies de treball són el reforçament de l’empresa
pública GISA –com es veurà en el punt núm. 9– i del
mateix Departament per disposar de més recursos as-
signats al seguiment de les obres, i també la implanta-
ció d’una unitat específica que podria centralitzar l’aus-
cultació i seguiment de totes les obres públiques
subterrànies en àmbit urbà, l’embrió de la qual podria
ser la Unitat de Recerca i Desenvolupament (URD) de
la línia L9 en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic
de Catalunya.

c) El Govern, en compliment de la resolució, va proce-
dir a efectuar una revisió administrativa de totes les
obres en marxa. Fruit d’aquesta revisió, el Govern va
anunciar algunes obres de les quals convenia regularit-
zar la situació. Concretament, aquestes obres van ser:

– Estacions de la línia 9 de la zona franca. Actualment
s’està redactant un projecte modificat per adaptar mi-

llor el projecte de les estacions a la presència del nivell
freàtic. La previsió és que sigui lliurat en el mes de
juny.

– Estació de la línia 9 de Muntanya. També s’està re-
dactant un projecte modificat per fer una menor afec-
ció al Santuari Sant Josep de la Muntanya. La previsió
és que aquest modificat sigui lliurat el mes de juny.

– Estació de la línia 9 d’UPC. També s’està redactant
un modificat per canviar el pou a l’altre costat del túnel
aconseguint així una menor afectació a l’espai públic
de la UPC. La previsió és que sigui lliurat el mes de
juliol.

– Tram de la L9 entre el riu Llobregat i l’Aeroport.
Actualment s’està en contacte amb l’Ajuntament del
Prat per acabar de resoldre la configuració de l’acces-
sibilitat de la xarxa de metro a l’estació intermodal del
Prat i també amb AENA per lligar els detalls de l’en-
caix de la L9 a les terminals.

L’execució de les obres anteriors queda en suspens fins
l’aprovació dels corresponents projectes modificats.

– Perllongament dels FGC a Terrassa. En aquests mo-
ments estan en execució les obres de les estacions (ex-
cepte la de correspondència amb Renfe). Pel que fa al
túnel, s’ha deixat sense construir el túnel de la prime-
ra fase fins a Vallparadís (obra que estava adjudicada i
es preveia fer en mina). Aquest túnel es projectarà de
nou i per tant la construcció quedarà posposada fins
l’execució de la totalitat del túnel que s’executarà amb
tuneladora.

La resta d’obres públiques o bé no tenen modificacions
que impliquin la redacció de projectes modificats, o bé
són modificacions de poca transcendència que s’han
incorporat a la redacció de projectes modificats dins els
terminis establerts.

d) Les comissions de seguiment es constitueixen a un
doble nivell: a nivell de projecte i a nivell d’obra.

Durant la redacció dels projectes, es constitueixen co-
missions de seguiment que segueixen l’evolució dels
projecte de forma periòdica. Aquestes comissions estan
formades per representants municipals, dels operadors
interessats, i d’altres entitats o organismes segons el
cas.

Durant l’execució de les obres, es realitzen reunions
d’obra a les quals assisteixen representants municipals
i dels operadors, i que per tant disposen de la informa-
ció sobre la seva evolució.

Però addicionalment a les comissions anteriors, i tal
com s’ha exposat en el punt 6.a, existeixen tres comis-
sions estables amb l’Ajuntament de Barcelona, FMB i
FGC, que realitzen un seguiment tant a l’evolució dels
projectes, com a l’evolució de les obres.

Finalment, les relacions amb els veïns s’articulen mit-
jançant reunions periòdiques tant a petició dels veïns
com per iniciativa de l’Administració.

Aquests diferents nivells d’interlocució permeten una
comunicació eficient entre tots els actors interessats per
les obres públiques.
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e) El Govern de la Generalitat, el Ministeri de Foment
i l’Ajuntament de Barcelona, a través del Consorci
Barcelona Alta Velocitat, han endegat un procés de
millora i seguiment del projecte del traçat de l’alta ve-
locitat a Barcelona. En concret en el BOE de 12 de
maig de 2005 es publica la resolució per la qual s’anun-
cia la licitació pel sistema de concurs i pel procediment
obert del contracte de consultoria i assistència per l’aug-
ment de la seguretat en la construcció dels túnels d’ac-
cés a Sants a Barcelona i del tram la Roca-Riudellots en
la Línia d’Alta Velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-
Frontera francesa.

7) Lluita contra el frau

El Govern va considerar, en un primer moment, i
d’acord amb el mandat de la Cambra, crear l’Oficina
Antifrau per Decret. Però un organisme amb les funci-
ons que es volen assignar a l’Oficina ha de tenir plena-
ment garantida la seva independència i, per això, es va
optar per regular-la per llei.

El 22 de març de 2005 el Govern va establir un Progra-
ma per a la creació d’una oficina de lluita contra el frau
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el sector
públic (DOGC del 13 d’abril de 2005), el qual té per
funció elaborar el projecte de llei de creació de l’Ofi-
cina i preparar la seva posada en funcionament.

El 18 d’abril de 2005 es va nomenar la directora del
Programa (DOGC del 6 de maig de 2005).

El Govern preveu aprovar l’Avantprojecte de Llei du-
rant aquest mes de juliol.

Abans, i atès el contingut del projecte, es considera
convenient traslladar-lo a la Comissió de Govern Local
de Catalunya, òrgan permanent de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat i les administracions
locals.

Segons defineix l’avantprojecte de llei, l’Oficina
Antifrau de Catalunya té com a comesa prevenir, deter-
minar i comprovar qualsevol acte de corrupció, pràctica
fraudulenta o conducta il·legal que afecti als interessos
generals, instant de les autoritats competents l’adopció
de les mesures preventives, correctores o sancionado-
res adequades.

L’Oficina té personalitat jurídica pròpia i actua amb
independència de les administracions públiques en
l’exercici de les seves funcions.

El director o directora de l’Oficina és elegit pel Parla-
ment a proposta del Conseller Primer en nom del Go-
vern.

8) Rehabilitació i remodelació urbana

Pel que fa les actuacions de rehabilitació i remodelació
urbana, empreses conjuntament amb la resta d’adminis-
tracions competents, informem que s’estan duent a ter-
me les actuacions següents:

Actualment, està en tràmit de negociació un Conveni de
col·laboració entre el Ministerio de la Vivienda, la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb
relació al projecte de rehabilitació del àrea extraordinà-

ria de rehabilitació del barri del Carmel i els seus vol-
tants.

L’esmentat conveni preveu un dotació pressupostària
de 31 milions d’ euros que seran aportats per les tres
administracions en el període 2005-2008.

D’acord amb el projecte de conveni, l’Ajuntament de
Barcelona crearà l’Oficina de Rehabilitació de l’Àrea
Extraordinària de Rehabilitació Integral del barri del
Carmel i els seus voltants amb les funciones següents:

1. Informar de les ajudes del projecte de rehabilitació
així com realitzar la gestió íntegra de les ajudes que
preveu.

2. Informar de la resta de projectes d’aquest programa.

3. Donar la conformitat als informes de viabilitat i in-
terpretar els dubte que sorgeixin en l’aplicació del sis-
tema de gestió definir en el projecte de rehabilitació.

4. Emetre els informes de seguiment ordinaris i aquells
que sol·licitin tant la comissió tècnica com la comissió
de seguiment.

5. Coordinar els diferents projectes inclosos en aquest
programa.

6. Proposar a la comissió de seguiment les modificaci-
ons necessàries per al bon desenvolupament del progra-
ma.

7. Realitzar la gestió econòmica de les ajudes concedi-
des.

Fruit del treball de la Comissió encarregada d’estudiar
les possibilitats de finançament amb fons europeus de
les actuacions a desenvolupar a la zona del Carmel
s’han presentat els següents projectes:

Espai Econòmic Europeu. El 30 de març de 2005, el
Conseller d’Economia i Finances ha fet arribar al Mi-
nisteri d’Economia i Hisenda la sol·licitud d’inclusió
del projecte «Millora de l’accessibilitat, eliminació de
barreres arquitectòniques i recuperació d’espais públics
en el barri del Carmel, entorn i accessos Nord al Parc
dels Turons i al Parc Güell de Barcelona» en l’instru-
ment financer de l’Espai Econòmic Europeu (EEE)
creat per l’Associació de Països de Lliure Comerç. El
pressupost del projecte, promogut en coordinació entre
la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona és de 9,5
milions d’euros de despesa elegible i una subvenció
de 7,6 milions d’euros. A partir del mes de juny, abans de
formalitzar la sol·licitud davant l’Associació de Països
de Lliure Comerç, el Ministeri d’Economia i Hisenda
comença a analitzar les diferents propostes rebudes
arreu de l’Estat espanyol per fer-ne la pre-selecció.

Fons de Cohesió. El 5 de maig de 2005, el Govern de
la Generalitat ha presentat a l’Administració Central
una sol·licitud formal d’incloure el Grup de projectes
«Pla d’Infraestructures dels serveis urbans del barri del
Carmel i el seu entorn: actuacions del cicle de l’aigua
i residus» per a ser cofinançat amb càrrec al Fons de
Cohesió. El pressupost del Grup de projectes, promo-
gut en coordinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat, és de 35 milions d’euros de despesa i una
subvenció de 23,5 milions d’euros. El Ministeri de
Medi Ambient és el responsable de formalitzar la peti-
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ció al Ministeri d’Economia, qui, en el seu cas, farà la
sol·licitud a la Comissió Europea.

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de concessió
d’un crèdit extraordinari al Pressupost de la Generali-
tat de Catalunya per al 2005, per un import de 95 M
euros per finançar les indemnitzacions i les despeses
derivades dels danys ocasionats

9. Amb relació a GISA

a) Pel seguiment i control de les obres i els projectes
respectius s’han creat i, quan ja existien, reforçat, unes
comissions estables de seguiment i avaluació formades
per tècnics de GISA i de l’Administració actuant.
Aquestes comissions són:

a) Comissió per a les obres de Ports i Transports (De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques)

Composició:
Director General Ports i Transports
Subdirector General Transports
Presidenta Gisa
Director General Gisa
Director Transports Gisa
Gerent Metro Gisa
Gerent Ferrocarrils Generalitat Catalunya Gisa
Gerent Línia 9 Gisa
Gerent Projectes Transports Gisa

Programa de reunions: Mensuals

b) Comissió per a les obres de Carreteres (Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques)

Composició:
Director General Carreteres
Subdirector General Carreteres
Presidenta Gisa
Director General Gisa
Director Carreteres Gisa
Gerent Carreteres I Gisa
Gerent Carreteres II Gisa

Programa de reunions: Mensuals

c) Comissió per a les obres del Departament de Justí-
cia

Composició:
Secretari general Departament Justícia
Directora Serveis Departament
Cap de Patrimoni i Obres Presidenta Gisa
Director General Gisa
Directora Edificació Gisa
Gerent Justícia Gisa
Gerent de Qualitat Arquitectònica

Programa de reunions: Mensuals

d) Comissió per a les obres del Departament d’Edu-
cació

Composició:
Secretari General
Director General de Centres Docents
Subdirectora de Centres Docents
Presidenta Gisa
Director General Gisa

Directora Edificació Gisa
Gerent Educació I Gisa
Gerent Educació II Gisa
Gerent de Qualitat Arquitectònica

Programa de reunions: Mensuals

e) Comissió per a les obres del Departament d’Interior

Composició:
Secretari General
Director de Serveis
Responsable d’infrastructures
Presidenta Gisa
Director General Gisa
Directora Edificació Gisa
Gerent Interior i Benestar i Família Gisa
Gerent de Qualitat Arquitectònica

Programa de reunions: Mensuals

f) Comissió per a les obres del Departament de Benes-
tar i Família

Composició:
Secretari General
Director de Serveis
Responsable d’infrastructures
Presidenta Gisa
Director General Gisa
Directora Edificació Gisa
Gerent Interior i Benestar i Família Gisa
Gerent de Qualitat Arquitectònica

Programa de reunions: Mensuals

Aquest sistema de seguiment i control d’obres i projec-
tes serà recollit en un nou conveni entre la Generalitat
i GISA, que es troba en curs d’elaboració, i que reco-
llirà també les altres mesures que procedeixin sobre
gestió de l’obra pública, de conformitat amb les con-
clusions de la Comissió creada pel Parlament en l’apar-
tat III de l’esmentada Resolució 195/VII.

b) Als efectes de reforçar els instruments necessaris per
a assegurar la total coordinació entre GISA i els òrgans
de l’Administració que encarreguin les obres, s’han
adoptat les següent mesures:

a) Establiment d’un programa de reunions entre la
Consellera-Delegada de GISA i els Secretaris Generals
i Directors Generals dels Departaments per a assolir la
millor coordinació possible en la licitació i posterior
seguiment de les obres encarregades i en el seguiment
de les previsions del Pla EconòmicoFinancer correspo-
nent a cada Departament.

b) Celebració de reunions extraordinàries del Consell
d’Administració de GISA pel tractament monogràfic
de les grans obres encarregades.

c) El Consell d’Administració de GISA ha aprovat un
nou organigrama de la Companyia creant una Divisió
especifica de Transports, i separant-la de la Divisió de
Carreteres i en paral·lel amb la d’Edificació. Així ma-
teix, s’ha creat una nova Direcció general d’Adminis-
tració i Finances per alliberar la Direcció General de la
part administrativa de l’empresa i permetre que la Di-
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recció general es concentri en la gestió de les obres i
projectes. S’adjunta el nou organigrama (annex1). A
més, s’han iniciat uns nous processos de control i se-
guiment de les obres que estaran operatius un cop re-
soltes les aplicacions informàtiques necessàries. D’al-
tra banda, l’adequada coordinació amb IFERCAT i ICF
Equipaments s’assegura a través del conveni signat
entre ambdues companyies.

d) Estudiada la possibilitat que Presidència de GISA se
segregui de les funcions de Conseller-Delegat perquè
una d’aquestes funcions recaigui en un alt càrrec del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
s’ha considerat que, en tot cas, seria la funció de Pre-
sident que correspondria assignar a l’alt càrrec, dona-
da la dificultat que suposaria l’exercici per a una sola
persona de les responsabilitats que pertoquen a un alt
càrrec i que pertoquen al Conseller-Delegat de GISA.

Ara bé, atesa la condició de GISA d’empresa pública
subjecta al dret privat, el desenvolupament de les tas-
ques que comporta la Presidència de la Societat (repre-
sentació de la Companyia, direcció del Consell d’Ad-
ministració, relacions institucionals) és difícilment
assumible sense el coneixement i govern del dia a dia
de l’empresa que forma part substancial de la tasca del
Conseller-Delegat.

Entenem, doncs, que la possibilitat apuntada aniria en
detriment de la millor coordinació en el govern i repre-
sentació de la Companyia.

e) Pel que fa a les contractacions de direcció d’obra i de
control de qualitat s’està iniciant la licitació del control
de qualitat de les 16 grans obres, que s’adjudicaran en
els propers dos mesos. En Per tal que s’assoleixi una
adequada diversificació d’aquests tipus de contracte
s’ha eliminat el criteri de l’experiència prèvia amb
l’empresa i s’ha valorat especialment el criteri de cost
inferior.

En relació amb les modificacions dels contractes, GISA
ha elaborat una primera proposta específica per a obres
viàries i ferroviàries i una altra per obres d’edificació,
que es troben en estudi per part dels Departaments a qui
correspon aprovar els modificats. Tanmateix, en aquest
aspecte, cal tenir en compte les recents conclusions de
la «Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adju-
dicació, l’Execució i el Control de les Obres de la Lí-
nia 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»,
que comporten importants requeriments al Govern so-
bre la matèria.

Barcelona, 28 de juny de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolu-
ció 204/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les obres de construcció del sis-
tema de sanejament del Maresme Nord
Tram. 290-00141/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25046 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00141/07

Sobre: Resolució 204/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les obres de construcció del sistema de saneja-
ment del Maresme Nord

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet informe de compliment de la
Resolució 204/VII, el text de la qual insta el Govern a:

Considerar les obres de l’estació depuradora d’aigües
residuals del Maresme Nord com a prioritàries i estra-
tègiques, d’acord amb el Pla de Sanejament de Cata-
lunya, i a iniciar-les en el primer semestre de 2005.

L’Agència Catalana de l’Aigua considera les obres de
l’estació depuradora de l’Alt Maresme Nord com a es-
tratègiques i prioritàries dins del Pla de Sanejament de
Catalunya. Així, actualment, ja s’ha licitat i contractat
la seva execució a través d’un sistema de concessió
d’obra pública.

Tanmateix, la seva execució encara no s’ha iniciat ja
que, amb l’objectiu de millorar les condicions de rea-
lització de l’obra i el manteniment de l’estació depura-
dora que en resulti, s’està estudiant un emplaçament
alternatiu d’aquesta instal·lació respecte al previst ini-
cialment, en presentar aquest alguns inconvenients de-
rivats com són:

– La seva cota respecte del nivell del mar, la qual cosa
faria necessària la impulsió de la totalitat del cabal d’ai-
gües residuals, fet que elevaria el cost d’explotació.

– L’elevat metratge de les canonades a construir, fet que
també eleva el cost d’inversió.

Per aquest motiu, l’Agència Catalana de l’Aigua està
valorant la idoneïtat tècnico-econòmica d’aquest em-
plaçament alternatiu, que es troba més a prop de la lí-
nia de la costa i que, per tant, suposa un considerable
estalvi d’inversió i d’explotació futura.

En aquest sentit, s’està negociant amb els municipis
afectats l’emplaçament d’aquesta estació depuradora.
Així mateix, durant els propers dies es produiran diver-
sos contactes d’alt nivell, per tal d’acordar la solució
més òptima en aquest sentit.
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En funció d’aquests acords, les obres podrien patir un
cert endarreriment respecte a les previsions inicials,
encara que s’ha de tenir en compte que aquest endarre-
riment està justificat per raons d’interès públic, sense
perjudici de les continues reunions i negociacions que
s’estan portant a terme, actualment, a fi d’arribar a la
decisió més adient en el menor temps possible.

Barcelona, 28 de juny de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè presenti la memòria judicial de
l’any 2004 i exposi la seva valoració
de l’estat de l’Administració de justícia
a Catalunya
Tram. 356-00398/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr.
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Sra. Dolors Clavell Nadal, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 25105).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.07.2005.

Sol·licitud de compareixença del fiscal
en cap del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè presenti la memòria de la Fis-
calia corresponent a l’any 2004 i expo-
si la seva valoració de l’estat de l’Ad-
ministració de Justícia a Catalunya
Tram. 356-00399/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr.
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Sra. Dolors Clavell Nadal, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 25106).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.07.2005.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general de Justícia Juvenil davant
la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana perquè exposi la política
del Govern en aquesta matèria
Tram. 356-00400/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Sr. Àlex Masllorens i
Escubós, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr.
Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Sra. Dolors Clavell Nadal, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 25107).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 05.07.2005.

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



12 de juliol de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

28

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del Sr. Khalid Houir
Alami, president del grup parlamentari
Conféderation Démocratique du Travail
al Parlament del Marroc, davant la
Comissió d’Estudi del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i de les Re-
percussions en les Relacions Interna-
cionals perquè parli dels drets laborals
als països del Sud
Tram. 357-00245/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia
i de les Repercussions en les Relacions Internacionals,
del 01.07.2005 (DSPC-C 232).

Compareixença del Sr. Josep Tor-
rents, president de l’Associació Multi-
sectorial d’Empreses (AMEC), davant
la Comissió d’Estudi del Procés de
Mundialització de l’Economia i de les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè parli dels drets labo-
rals als països del Sud en el context de
la deslocalització d’empreses catala-
nes a l’estranger
Tram. 357-00246/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Economia
i de les Repercussions en les Relacions Internacionals,
del 01.07.2005 (DSPC-C 232).

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió
Europea en la sessió núm. 9, tinguda el dia 28.06.2005
(DSPC-C 230).

Compareixença del secretari de Ser-
veis Penitenciaris, Rehabilitació i Jus-
tícia Juvenil davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè exposi els motius del Govern
per a l’emplaçament dels centres peni-
tenciaris nous
Tram. 357-00255/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana en
la sessió núm. 22, tinguda el dia 29.06.2005 (DSPC-C
231).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES
ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de
Justícia a la consellera d’Interior
Tram. 330-00068/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 25050 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 04.07.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat i de conformitat amb el que
estableix l’article 4.g) de la Llei 1/2005, de 31 de març,
del Conseller o Consellera primer del Govern de la
Generalitat, em plau donar-vos compte que durant l’ab-
sència del conseller de Justícia des del dia 24 al 26 de
juny de 2005, ambdós inclosos, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament la consellera d’Interior.

Barcelona, 23 de juny de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 130/2005, de 23 de juny, d’encàr-
rec de despatx del conseller de Justícia a la conselle-
ra d’Interior des del dia 24 al 26 de juny de 2005,
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 4415, de 29 de
juny de 2005.
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Encàrrec del despatx del conseller de
Treball i Indústria al conseller d’Eco-
nomia i Finances
Tram. 330-00069/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 25218 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 05.07.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat i de conformitat amb el que
estableix l’article 4.g) de la Llei 1/2005, de 31 de març,
del Conseller o Consellera Primer del Govern de la
Generalitat, em plau donar-vos compte que durant l’ab-
sència del conseller de Treball i Indústria, els dies 30 de
juny i 1 de juliol de 2005, s’encarregarà del despatx del
seu Departament el conseller d’Economia i Finances.

Barcelona, 28 de juny de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 134/2005, de 28 de juny, d’encàr-
rec de despatx del conseller de Treball i Indústria al
conseller d’Economia i Finances els dies 30 de juny i
1 de juliol, és publicat al DOGC 4418, de 4 de juliol de
2005.

Encàrrec del despatx de la consellera
de Cultura a la consellera de Salut
Tram. 330-00070/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 25296 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 07.07.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat i de conformitat amb el que
estableix l’article 4.g) de la Llei 1/2005, de 31 de març,
del Conseller o Consellera Primer del Govern de la
Generalitat, em plau donar-vos compte que durant l’ab-

sència de la consellera de Cultura, del dia 6 al 9 de ju-
liol de 2005, ambdós inclosos, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament la consellera de Salut.

Barcelona, 28 de juny de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 135/2005, de 28 de juny, d’encàr-
rec de despatx de la consellera de Cultura a la conse-
llera de Salut, del dia 6 al 9 de juliol de 2005, ambdós
inclosos, és publicat al DOGC 4420, de 6 de juliol de
2005.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la seguretat a Catalu-
nya, corresponent a l’any 2004
Tram. 334-00062/07

Presentació: Govern de la Generalitat
Reg. 25095 / Coneixement: Mesa del Parlament,
05.07.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Em plau trametre-us Certificat de l’acord adoptat en la
sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya cele-
brada el dia 28 de juny de 2005, pel qual s’aprova l’in-
forme anual sobre la seguretat a Catalunya relatiu a
l’any 2004 així com el text de referència.

Barcelona, 29 de juny de 2005

Ernest Maragall i Mira
El secretari del Govern

ACORD

de 28 de juny de 2005, del Govern de la Generalitat, pel
qual s’aprova l’informe anual sobre la seguretat a Ca-
talunya relatiu a l’any 2004.

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, estableix en el seu ar-
ticle 4.3.i), que correspon al conseller o consellera del
departament amb competències en matèria de segure-
tat pública sotmetre a l’aprovació del Govern un infor-
me anual sobre la seguretat a Catalunya que, una vega-
da aprovat per aquest, s’ha de presentar al Parlament.

Vist l’informe sobre la seguretat a Catalunya referent a
l’any 2004, que s’ha elaborat per primera vegada d’acord
amb la Llei esmentada i en la línia d’un model integrat
que transcendeixi la concepció tradicional de la segu-
retat i l’ordre públic, a favor d’una orientació que es
fonamenti en la prevenció, la participació i la implica-
ció dels diferents serveis públics i també de la societat
civil.

4.70.01.
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A proposta de la consellera d’Interior, i d’acord amb el
que disposa l’article 4.3.i) de la Llei 4/2003, de 7
d’abril, el Govern,

Acorda:

1. Aprovar l’informe sobre la seguretat a Catalunya
relatiu a l’any 2004.

2. Trametre l’informe sobre la seguretat a Catalunya
relatiu a l’any 2004 al Parlament de Catalunya.

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Avals d’operacions amb venciment
posterior a l’1 de gener de 2005, situa-
ció el 31 de març de 2005
Tram. 334-00063/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 25120 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 05.07.2005

SR. PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES

I PRESSUPOST. PARLAMENT DE CATALUNYA

Per al seu retiment a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament, us trameto la informa-
ció, a 31 de març de 2005, a la qual es refereix l’article
61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.

Antoni Castells i Oliveres
Barcelona, 17 de juny de 2005

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Estats de desenvolupament i d’execu-
ció del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya el 31 de març de 2005
Tram. 334-00064/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 25183 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 05.07.2005

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 març de 2005, i l’in-

forme 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, 27 de juny 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 març de 2005
Tram. 334-00065/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 25183 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 05.07.2005

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
31 de març de 2005, tram. 334-00064/07.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de
març de 2005 (dades del trimestre ge-
ner - març de 2005) del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya
Tram. 337-00035/07

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 25215 Coneixement: Mesa del Parlament,
05.07.2005

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau fer-vos a mans l’informe sobre l’observança
del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes de març de
2005 (dades del trimestre gener - març de 2005) perquè
en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 1 de juliol de 2005

Francesc Codina i Castillo

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.05.
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4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Acord sobre les condicions de treball
del personal del Parlament per als
anys 2005-2008

Establert per la Taula de Negociació, sig-
nat el 8 de juny de 2005

A Barcelona, al Palau del Parlament els dies 26 d’abril;
l’11, 18, 25 i 31 de maig i el 8 de juny de 2005, s’ha
reunit la Taula de Negociació, integrada per represen-
tants de la Mesa del Parlament, de la Comissió de Go-
vern Interior i del personal, per a negociar i establir un
nou acord sobre les condicions de treball del personal
del Parlament, ateses la denúncia de l’anterior Acord i
les propostes presentades, i en data de 8 de juny de
2005, acorda subscriure l’Acord de condicions de tre-
ball del personal del Parlament per als anys 2005-2008
que es transcriu a continuació.

ACORD SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSO-
NAL DEL PARLAMENT PER ALS ANYS 2005-2008

ARTICLE 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Aquest acord és aplicable al personal sotmès al règim
de funcionari o funcionària amb plaça, interí o contrac-
tat que presta serveis al Parlament.

2. La signatura d’aquest conveni comporta la ratifica-
ció dels convenis anteriors subscrits amb el personal del
Parlament, en allò en què no es contradiguin.

3. Les condicions pactades en aquest acord es conside-
ren mínimes i, en conseqüència, qualsevol norma que
sigui directament i expressament aplicable al personal
del Parlament i que li sigui més favorable preval sobre
el que estableix aquest acord.

4. L’aplicació al personal del Parlament de normes so-
bre funció pública altres que aquelles a què es refereix
l’apartat 3 que puguin ésser considerades més favora-
bles que les condicions pactades en aquest conveni ha
d’ésser objecte de negociació en la Taula de Negocia-
ció.

ARTICLE 2. VIGÈNCIA

1. La vigència temporal d’aquest acord és de l’1 de
gener de 2005 a l’1 de juliol de 2008, llevat de les con-
dicions econòmiques, les quals han d’ésser objecte de
negociació anualment, si el conveni no disposa expres-
sament que sigui d’una altra manera.

2. La signatura d’aquest acord exclou la possibilitat de
modificar, al marge de la Taula de Negociació, les con-
dicions econòmiques, laborals, sindicals i, en general,
qualssevol altres que afectin les condicions de treball
regulades per aquest acord o que siguin incloses en
l’àmbit de representació del Consell de Personal.

ARTICLE 3. DENÚNCIA

1. Aquest acord s’ha d’entendre tàcitament prorrogat
per períodes anuals successius en finalitzar el termini
de vigència si no se’n sol·licita la revisió.

2. La denúncia en què es proposi la revisió d’aquest
acord ha de comunicar-se a l’altra part com a mínim
tres mesos abans del finiment del termini de vigència o
de qualsevol de les seves pròrrogues. En l’escrit de
denúncia cal exposar les causes que determinen la re-
visió sol·licitada.

3. L’adopció d’acords que vulneri el que disposa l’ar-
ticle 2.2 pot ésser motiu de denúncia d’aquest acord.

ARTICLE 4. INTERPRETACIÓ, VIGILÀNCIA I SEGUIMENT

La Taula de Negociació establerta per l’article 118.2
dels Estatuts del règim i el govern interiors (ERGI) és
l’òrgan de caràcter permanent en què es negocien les
condicions laborals del personal del Parlament i totes
les qüestions que hi tenen relació i que afecten les re-
lacions del Consell de Personal amb la Mesa del Parla-
ment i amb la Comissió de Govern Interior. La Taula de
Negociació té també com a funció la interpretació, la
vigilància i el seguiment de l’aplicació d’aquest acord.
Cada part té el mateix nombre de vots en el si de la
Taula de Negociació, els acords de la qual són vincu-
lants directament per a les parts que hi són representa-
des.

ARTICLE 5. RETRIBUCIONS

1. Per a l’exercici del 2005, les retribucions íntegres del
personal del Parlament reben l’augment que estableixin
les normes pertinents.

2. Per a la resta d’exercicis pressupostaris inclosos en
la vigència d’aquest acord, les retribucions del perso-
nal del Parlament han d’ésser negociades en el si de la
Taula de Negociació abans que el pressupost del Parla-
ment sigui aprovat per la Comissió de Govern Interior,
tenint en compte l’augment de l’índex de preus de con-
sum (IPC) a Catalunya.

3. Sens perjudici del que disposa l’apartat 2, els aug-
ments de les retribucions dels funcionaris públics acor-
dats per a totes les administracions són, així mateix,
aplicables als funcionaris del Parlament, llevat que prè-
viament s’hagin aplicat mesures de caràcter equivalent.

4. Per als preceptes que determinen increments anuals
subjectes al creixement de l’IPC, l’increment aplicat
s’ha de revisar en acabar l’exercici pressupostari, per a
ajustar-lo al creixement efectiu de l’IPC a Catalunya, en
cas que aquest sigui superior al previst.

5. Els funcionaris de carrera en situació de servei actiu
que compleixin vint-i-cinc anys de treball efectiu en
l’administració del Parlament de Catalunya tenen dret
a rebre, per una sola vegada, un premi de vinculació,
que poden triar entre la percepció d’una mensualitat
íntegra i un mes suplementari de vacances. En el cas
que el funcionari o funcionària triï com a premi el mes
de vacances, n’ha de gaudir dins l’any natural en què
compleix els vint-i-cinc anys de serveis prestats, imme-
diatament abans o després del període de vacances anu-
als, de què ha de gaudir entre els mesos de juliol i se-
tembre.

4.90.10.
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6. Amb caràcter excepcional, atès que pel període de
vigència d’aquest conveni es manté el sistema especi-
al d’horari i règim de jornada i de vacances del perso-
nal del Parlament per raó de les característiques de les
seves condicions de treball, i també per a millorar la
prestació dels serveis administratius del Parlament,
s’acorda una compensació econòmica de quantia i dis-
tribució uniforme, la qual s’ha de determinar en el si de
la Taula de Negociació amb efectes de l’1 de juny de
2005.

ARTICLE 6. COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

1. S’acorda una paga de complement de productivitat
destinada a retribuir el rendiment especial, l’activitat
extraordinària i l’interès o la iniciativa amb què el fun-
cionari o funcionària fa el seu treball i el compliment de
les condicions que estableix l’apartat 4.

2. Per al personal que no hagi prestat serveis durant tot
l’any (llicències sense sou, comissions de servei sense
sou) i per a aquell que gaudeixi de reducció de la jor-
nada laboral, l’incentiu de productivitat és proporcio-
nal al temps de servei prestat.

3. La distribució del complement de productivitat es fa
per acord de la Mesa del Parlament, a proposta de l’ofi-
cial o oficiala major, escoltats els caps de departament
i amb l’informe previ del Consell de Personal, i s’abona
en la nòmina del mes d’octubre.

4. L’import del complement de productivitat és varia-
ble i la seva determinació s’ajusta a les regles següents:

a) La quantia mínima es fixa en el 30% de les retribu-
cions mensuals de cada funcionari o funcionària i es
percep si no hi ha un informe en contra del cap o la cap
del centre gestor corresponent. En el cas que la quan-
titat resultant d’aplicar aquest percentatge fos inferior
a la quantia del complement de productivitat correspo-
nent al grup de titulació del funcionari o funcionària
per raó del lloc que ocupi, establert per l’article 6 de
l’Acord sobre les condicions de treball del personal del
Parlament per als anys 1997-1999, actualitzades per a
l’any 2001, es percep aquesta darrera quantitat en comp-
tes de l’esmentat percentatge, amb la mateixa condició
que s’aplica a aquest.

b) La quantia fixada per la lletra a s’amplia al 55% de
les retribucions mensuals del funcionari o funcionària
si el centre gestor en el qual és adscrit ha assolit els
objectius fixats en un pla de millora de la qualitat del
servei o en un programa d’objectius regulats per l’apar-
tat 5.

c) A les quanties establertes per les lletres a i b s’afe-
geix el 18% del sou del funcionari o funcionària si es
compleixen els requisits següents:

Primer. No haver tingut més de tres dies d’absència
injustificats o deguts a indisposició sense la justificació
mèdica corresponent durant l’any anterior a la data
d’avaluació de la productivitat.

Segon. No tenir un ròssec negatiu acumulat de més de
vuit hores referit al darrer dia del mes anterior al de l’a-
valuació del complement de productivitat, llevat que
aquest s’hagi produït per necessitats derivades de l’or-
ganització del servei.

Tercer. No constar queixes formals raonades respecte al
comportament del funcionari o funcionària en el lloc de
treball o respecte al servei prestat.

d) A la quantia del complement es pot afegir fins al
22% del sou del funcionari o funcionària, a proposta
raonada del cap o la cap del centre gestor i amb l’infor-
me previ de l’oficial o oficiala major, si el funcionari o
funcionària ha acreditat un rendiment i una dedicació
especials o extraordinaris, demostrant capacitat d’inici-
ativa i de formular propostes que objectivament servei-
xin per a incrementar l’eficàcia i l’eficiència del servei.
El cap o la cap del centre gestor també ha de tenir en
consideració la puntualitat i el grau de compliment de
l’horari, que poden condicionar de manera objectiva el
percentatge regulat per aquesta lletra.

e) La quantia del complement es pot ampliar en el 5%
del sou si es compleixen els objectius establerts pel pla
d’estalvi aprovat per a cada centre gestor, regulat per
l’apartat 6.

5. El programa d’objectius o el pla de millora de qua-
litat ha d’ésser elaborat per la persona responsable del
centre gestor corresponent, amb la participació del per-
sonal que s’hi troba adscrit, i ha d’ésser aprovat per
l’oficial o oficiala major, amb l’informe previ de la
Direcció de Govern Interior.

6. El pla d’estalvi té per objecte l’estalvi en les despe-
ses corrents referides, en principi, a cada centre gestor,
tenint en compte l’estalvi global aconseguit per aquest
concepte. El pla d’estalvi és aprovat per l’oficial o
oficiala major a proposta dels caps dels centres gestors,
prenent com a base l’estudi elaborat pel Departament
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat i un cop
escoltat el Consell de Personal.

ARTICLE 7. BESTRETES

Les bestretes al personal del Parlament es regeixen per
les normes següents:

a) La quantitat màxima que es pot demanar són tres
mensualitats líquides. L’import líquid correspon al del
sou que es té en el moment que es presenta la sol·lici-
tud.

b) El termini de reintegrament és el que el funcionari o
funcionària sol·licita, sense que pugui superar els dot-
ze mesos a partir de la data de la sol·licitud.

c) L’import de la bestreta es pot demanar per parts amb
intervals mínims de dos mesos, fins a obtenir la xifra
autoritzada. Les quotes a reintegrar s’han d’ajustar a
cada nova petició i el període de reintegrament es pot
ampliar fins al màxim de catorze mesos, a comptar de
la data de la primera sol·licitud.

d) La sol·licitud s’ha de fer per escrit i ha d’expressar la
quantitat demanada, el motiu, la forma de reintegra-
ment i l’autorització expressa a la Caixa del Parlament
perquè dedueixi de les nòmines les quantitats necessà-
ries per a reintegrar-la en els termes en què es conce-
deix.

e) La concessió de bestretes és graciable, a decisió del
Parlament.
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f) No es poden concedir excedències ni permisos sen-
se sou de durada superior a un mes a qui té bestretes per
reintegrar.

g) Un cop concedida la bestreta, sense autorització de
la Mesa del Parlament no es pot ampliar ni se’n pot
concedir cap més fins sis mesos després d’haver-se re-
integrat totalment.

h) En cas de retencions judicials o de qualsevol altra
mena, cal subjectar-se al que disposa l’article 1451 de
la Llei de l’Estat 1/2000, del 7 de gener, d’enjudicia-
ment civil, respectant l’ordre cronològic de les diverses
retencions que hi pot haver.

i) Es prohibeix rigorosament avançar diners de la Cai-
xa del Parlament al personal per cap altre procediment
que no sigui el regulat per aquesta norma.

ARTICLE 8. HORARIS I JORNADA LABORAL

1. Sens perjudici dels horaris d’atenció dels serveis del
Parlament, la jornada laboral és la que s’estableix amb
caràcter general per als funcionaris de l’Administració
de la Generalitat, excepte al mes de gener, en el perí-
ode de l’1 de juny al 30 de setembre i en els períodes
entre legislatures, en què la jornada és de trenta-cinc
hores setmanals.

2. Els dies 5 de gener, Dijous Sant, Sant Jordi i 24 i 31
de desembre, l’horari del Parlament és de 9 a 14 hores.
Si algun d’aquests dies s’escau en dissabte, llevat del
dia de Sant Jordi, el dit horari es trasllada al divendres
més proper. Així mateix, la Mesa del Parlament ha de
determinar per a cada any, un cop escoltat el Consell
de Personal, tres dies més en els quals també regeix
aquest horari.

3. L’horari de treball del personal del Parlament és de
8 a 20 hores. No obstant això, l’horari de treball del
personal del Parlament sotmès a torn de tarda s’estén
fins a les 20.30 hores, o fins a les 20 hores quan la jor-
nada és de trenta-cinc hores. Aquests horaris no regei-
xen en els casos establerts per l’apartat 2, en què l’hora-
ri és de 9 a 14 hores, ni al mes d’agost, en què és de 8 a
15 hores. Dins aquest horari general s’estableix l’horari
de treball d’acord amb el que disposen els ERGI. Si es
considera pertinent, es poden establir els torns necessa-
ris per a garantir el compliment dels horaris d’atenció
que siguin fixats, amb criteris objectius i equitatius i
amb compliment racional de la jornada de treball.

4. Si, per raó d’una reunió dels òrgans parlamentaris o
perquè ho ordenen el president o presidenta del Parla-
ment, la Mesa o, seguint les instruccions d’aquests,
l’oficial o oficiala major o el director o directora de
Govern Interior, cal perllongar excepcionalment el ser-
vei més enllà de l’horari d’obertura habitual, s’ha de
vetllar perquè la presència de personal no sigui superior
a la mínima imprescindible.

5. Tot respectant la jornada setmanal establerta, el per-
sonal l’horari del qual no està sotmès a torn pot com-
plir aquesta jornada setmanal de manera que el diven-
dres pugui fer l’horari de forma continuada, sempre
que s’estableixin torns que cobreixin les necessitats
dels serveis.

6. Dins els horaris a què es refereix l’apartat 3, el per-
sonal disposa de flexibilitat horària, amb un marge
d’una hora per a l’entrada i per a la sortida, sens perju-
dici dels permisos concedits més enllà d’aquests mar-
ges en virtut de la normativa vigent i salvant sempre les
necessitats del servei amb vista a garantir els horaris
d’atenció fixats.

7. El personal que s’aculli a l’horari flexible ha de ga-
rantir mensualment el compliment de l’horari laboral,
amb un marge tolerat d’un ròssec, positiu o negatiu, de
quinze hores, que la persona responsable de cada uni-
tat orgànica pot autoritzar d’ampliar tenint en compte
l’oscil·lació possible del volum de feina en funció de
l’activitat variable dels òrgans parlamentaris. Així ma-
teix, la Direcció de Govern Interior pot autoritzar d’am-
pliar aquest ròssec, en determinats casos, per motius
particulars. Amb la finalitat d’eixugar el dit ròssec ne-
gatiu, els caps dels centres gestors poden demanar al
personal que recuperi les hores negatives acumulades,
sense que això signifiqui que tinguin la consideració
d’hores extraordinàries si són recuperades dins l’horari
general del personal del Parlament.

8. La iniciativa per a recuperar el ròssec positiu acumu-
lat, que s’ha de fer preferentment per jornades comple-
tes, correspon al funcionari o funcionària. La sol·licitud
només pot ésser denegada per la Direcció de Govern
Interior per necessitats justificades del servei, amb l’in-
forme de la persona responsable de la unitat orgànica
corresponent.

9. Mentre no s’aprovin els horaris als quals es refereix
l’apartat 3, és aplicable transitòriament i supletòriament
el que disposa respecte a l’horari l’annex II de l’Acord
de condicions de treball signat pel Consell de Personal,
la Comissió de Govern Interior i la Mesa del Parlament
l’1 de juliol de 1991.

ARTICLE 9. HORES EXTRES RECUPERABLES

1. Les hores treballades de més derivades directament
de l’activitat parlamentària o institucional (sessions de
Ple, Diputació Permanent, comissions, Presidència i
Mesa del Parlament, Junta de Portaveus) o les impres-
cindibles per a la dita activitat (BOPC, Registre
d’Oficialia Major, transcripcions urgents i altres) s’han
de recuperar. Es consideren hores imprescindibles per
a l’activitat parlamentària les que precedeixen o seguei-
xen les sessions del Ple o de les comissions.

2. Les hores a recuperar s’han de computar a raó d’una
hora i tres quarts per cada hora treballada entre les 8 i
les 22 hores, i a raó de dues hores per cada hora treba-
llada entre les 22 i les 8 hores i el dissabte, el diumen-
ge i els altres dies festius.

3. Es consideren hores a recuperar les hores diàries que
superen la jornada laboral del funcionari o funcionària,
d’acord amb el que estableix l’article 8.1.

4. Llevat de les hores derivades de l’activitat parlamen-
tària o institucional, només es consideren extraordinà-
ries les hores treballades de més per raó de les neces-
sitats del servei a requeriment exprés de la persona
responsable de la unitat orgànica corresponent.
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5. Les hores extraordinàries a compensar regulades per
aquest article, treballades a partir de les 20 hores, o de
les 20.30 hores en el cas del personal sotmès al torn de
tarda, que fineix a aquesta hora, poden ésser retribuïdes
a opció del funcionari o funcionària, sempre que no
derivin d’un ple.

6. Per a compensar o retribuir hores extraordinàries, cal
que el funcionari o funcionària no tingui ròssec nega-
tiu, sens perjudici del que estableix l’article 8.7.

ARTICLE 10. HORES EXTRES RETRIBUÏDES

1. S’acorda de retribuir les hores extraordinàries, sens
perjudici del que disposa l’article 9.6, que no derivin
directament de l’activitat parlamentària o institucional
o que no siguin imprescindibles per a la dita activitat,
d’acord amb l’article 9.1, treballades fora de la jorna-
da laboral del personal per necessitats del servei, a re-
queriment del cap o la cap del centre gestor correspo-
nent. Són també retribuïbles les hores extraordinàries
treballades fora del Palau del Parlament per encàrrec
del president o presidenta, de la Mesa o, seguint les
instruccions d’aquests, de l’oficial o oficiala major o
del director o directora de Govern Interior.

2. Les hores extraordinàries retribuïbles es poden recu-
perar si el funcionari o funcionària ho sol·licita.

3. Les hores extraordinàries retribuïbles han d’ésser
justificades expressament i individualment per la per-
sona responsable de la unitat orgànica corresponent, tot
indicant-ne la causa. La justificació ha de merèixer la
conformitat del director o directora de Govern Interior.
L’oficial o oficiala major ha de vetllar perquè es consi-
derin hores imprescindibles per a l’activitat parlamen-
tària les que precedeixen o segueixen les sessions del
Ple o de les comissions (Acord de la Mesa del Parla-
ment del 17 de novembre de 1992).

4. L’autorització per a treballar hores extraordinàries
retribuïbles, tant dins com fora del Parlament, l’han de
donar a priori i expressament el president o presiden-
ta del Parlament, la Mesa o, seguint les instruccions
d’aquests, l’oficial o oficiala major o el director o direc-
tora de Govern Interior.

5. La Mesa del Parlament i el Consell de Personal han
d’ésser informats trimestralment de les hores extraordi-
nàries i de les causes d’aquestes.

6. Les hores extraordinàries retribuïbles, un cop deter-
minades, s’han d’abonar en nòmina en un termini de
dos mesos.

7. El valor de les hores extraordinàries, per grups i ni-
vells, queda establert en el barem següent:

Grup Valor hora extra fora Valor hora extra entre
de la jornada laboral les 22 i les 8 hores o en dissabtes i festius

A 24,53 euros 26,51 euros
B 20,90 euros 22,57 euros
C 17,89 euros 19,26 euros
D 15,23 euros 16,42 euros

8. Els valors de les hores extraordinàries establert per
a l’exercici del 2005 s’han d’incrementar cada exerci-
ci pressupostari següent d’acord amb l’increment pre-
vist de l’IPC a Catalunya i aplicant, si escau, la clàusula
de revisió que estableix l’article 5.4.

ARTICLE 11. SERVEIS PRESTATS EN DIES INHÀBILS

1. Atès l’acord de la Mesa d’habilitar el primer dissabte
de mes per a atendre visites al Parlament, es garanteix
al personal que hi presti serveis una percepció mínima
de set hores extraordinàries. Aquest mateix criteri
s’aplica al personal que hagi de prestar serveis el dia de
Nadal i, en general, per raó del servei en altres dies in-
hàbils.

2. El personal que presti serveis el dia 11 de setembre
percep una gratificació fixa de 100 euros. Sens perju-
dici d’això, es garanteix a aquest personal la percepció
mínima de set hores extraordinàries, i, si en fa més de
set, la retribució de les hores treballades, d’acord amb
el que disposa l’article 10.7. El personal que fa una
jornada de dotze hores pot cobrar-les o bé fer tres dies
suplementaris de vacances.

3. Si el dia 12 de setembre s’escau en un dia festiu, es
garanteix al personal que hi presti serveis una percep-

ció mínima de set hores extraordinàries i, si en fa més
de set, la retribució de les hores treballades, d’acord
amb el que disposa l’article 10.7. El treballador o tre-
balladora pot cobrar-les o bé compensar-les com a ho-
res festives; en aquest darrer cas, compten les hores
efectivament treballades.

4. El personal del Parlament que presti serveis el dia de
Nadal percep una gratificació fixa de 100 euros. Sens
perjudici d’això, es garanteix a aquest personal la per-
cepció mínima de set hores extraordinàries i, si en fa
més de set, la retribució de les hores treballades,
d’acord amb el que disposa l’article 10.7. El treballador
o treballadora pot cobrar-les o bé compensar-les com a
hores festives; en aquest darrer cas, compten les hores
efectivament treballades.

ARTICLE 12. VACANCES

1. De conformitat amb el que estableix l’article 70.1
dels ERGI, les vacances del personal del Parlament són
d’un mes, o dels dies que en proporció corresponguin
si el temps de servei efectiu és inferior a un any com-
plet, entès aquest de l’1 d’agost d’un any al 31 de juli-
ol de l’any següent. El personal que s’incorpora en
aquest període al Parlament, quan procedeixi d’una
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altra administració pública, en el cas que acrediti mit-
jançant el corresponent certificat que no ha gaudit de
vacances ni li han estat liquidades, pot acumular el
temps de serveis efectius en aquella administració al de
treball efectiu en el Parlament, a l’efecte del còmput
de les vacances, d’acord amb el que disposa el punt pri-
mer d’aquest apartat.

2. A l’efecte del còmput de les vacances, s’entén que el
període d’un mes és equivalent a vint-i-tres dies feiners,
tant si es fan seguides com partides. En aquest darrer
cas, es poden partir en quatre períodes com a màxim,
cadascun dels quals ha de tenir una durada mínima de
set dies naturals, llevat que es tracti dels dies suplemen-
taris a què es refereix l’article 11.2.

3. Sens perjudici dels dies de vacances establerts per
l’apartat anterior, el personal disposa d’un dia més de
vacances l’any, que pot acumular als altres dies de va-
cances o pot gaudir immediatament abans o després
d’un dia inhàbil. Si, durant un mateix any, dues o més
festes laborals s’escauen en dissabte, al nombre de dies
de vacances d’aquell any se n’afegeix un.

4. S’estableixen com a períodes prioritaris per a fer les
vacances el mes de gener, el període entre el 15 de juny
i el 15 de setembre i els períodes entre legislatures. Les
persones responsables de les unitats a les quals estiguin
adscrits funcionalment els treballadors poden autoritzar
de fer-les fora d’aquests períodes. Per a denegar-ne la
sol·licitud, cal que la persona responsable de la unitat
orgànica justifiqui degudament a la Direcció de Govern
Interior que l’absència del funcionari o funcionària
pertorbaria decisivament el funcionament del servei.

5. Durant els períodes prioritaris de vacances, cada
unitat orgànica ha d’ésser atesa per un funcionari o fun-
cionària com a mínim, llevat que les necessitats del
servei, justificades degudament per la persona respon-
sable corresponent a la Direcció de Govern Interior,
determinin una altra cosa.

6. Cada servei ha de confeccionar un pla de vacances
per als mesos d’estiu i trametre’l abans del 30 de maig
a la Direcció de Govern Interior, que l’ha de remetre al
Consell de Personal.

7. Qualsevol excepció al que disposa aquest article ha
d’ésser expressament autoritzada per la Direcció de
Govern Interior, amb l’informe previ de la persona res-
ponsable de la unitat orgànica corresponent.

ARTICLE 13. DESPESES DE MANUTENCIÓ

1. La subvenció individual diària per la utilització del
servei de bar restaurant del Parlament es fixa en la
quantitat del 50% del preu públic del menú, es distribu-
eix mitjançant la càrrega d’una targeta magnètica per
l’import corresponent als dies efectivament treballats
del trimestre anterior i és vàlida per a qualsevol consu-
mició que es faci en el dit servei, llevat de les begudes
alcohòliques.

2. Durant els deu primers dies de cada trimestre, el fun-
cionari o funcionària pot bescanviar l’import no utilit-
zat del carregat a la targeta magnètica per diners efec-
tius a la Caixa del Parlament, tenint en compte l’import
màxim acumulable que es permet en les dites targetes.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, als uixers
que hagin prestat serveis un dia de sessió plenària se’ls
ha de carregar a la targeta menjador, en la càrrega del
trimestre següent, l’import equivalent al preu d’un
menú de dinar per tants dies com plens efectuats, a
banda de l’import que els correspongui d’acord amb
l’apartat 1. Al personal que, per raó del servei, hagi
perllongat la jornada laboral més enllà de les 22 hores
se li ha de carregar l’import equivalent al preu d’una
dieta per manutenció corresponent a un sopar, sempre
que en aquella hora no hi hagi servei de bar restaurant.
En el cas que hi hagi servei de bar restaurant, se li ha de
carregar l’equivalent al preu d’un menú de dinar.

ARTICLE 14. PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT I LA PATERNI-
TAT

1. El permís per a tenir cura dels fills, regulat per l’ar-
ticle 77 dels ERGI, es pot prorrogar, amb els mateixos
drets, fins que el fill o filla tingui un any, tant si ho és
per naturalesa com si ho és per adopció. El funcionari
o funcionària que opta per gaudir d’aquesta pròrroga
percep el 75% de la seva retribució fins als sis mesos
d’edat del fill o filla i el 50% la resta del període.

2. S’ha d’entendre que, en els casos d’adopció, els ter-
minis fixats per l’apartat 1 referits a l’edat del fill o fi-
lla compten a partir de la data de la resolució adminis-
trativa o judicial d’adopció, amb independència de
l’edat biològica del fill o filla, sempre que no tinguin
més de sis anys. Aquesta interpretació és extensiva als
fills adoptats més grans de sis anys que siguin menors
d’edat, si s’escau algun dels supòsits excepcionals re-
gulats per la modificació dels ERGI que incorpora les
mesures reguladores de conciliació de la vida familiar
amb el treball del personal del Parlament.

3. El permís d’una hora diària d’absència de la feina per
a atendre un fill o filla, regulat per l’article 75 dels
ERGI, es pot gaudir fins que el fill o filla tingui un any
d’edat.

4. Les treballadores embarassades tenen dret a absen-
tar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració, per a
fer exàmens prenatals i tècniques de preparació per al
part, amb l’avís previ i amb la justificació de la neces-
sitat de fer-los dins l’horari de treball.

5. Els funcionaris tenen dret a acompanyar a la consulta
mèdica els fills de fins a setze anys, i en casos justificats
fins que siguin majors d’edat, en el cas que tant el pare
com la mare treballin, amb la justificació pertinent i fins
a un màxim de vint visites l’any per fill o filla.

ARTICLE 15. REDUCCIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL

1. La reducció de la jornada de treball es concedeix
també per interès particular del funcionari o funcionà-
ria. En aquest cas, la concessió pot quedar condiciona-
da a la possibilitat de combinar diverses reduccions
individuals de manera que aquesta combinació permeti
de suplir amb el personal necessari les parts de jorna-
da no treballades.

2. La concessió de la reducció de jornada queda condi-
cionada, amb caràcter general, a les necessitats del ser-
vei, llevat que la reducció sol·licitada sigui de mitja jor-
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nada o que es demani per raó de salut o a l’empara de
l’article 76 dels ERGI.

ARTICLE 16. LLICÈNCIA PER A NOVES CONTRACTACIONS

Es pot concedir una llicència d’un any, sense retribució
i amb reserva del lloc de treball, cada tres anys treba-
llats al Parlament. Durant la llicència, que computa als
efectes dels drets passius, però no dels triennis, el fun-
cionari o funcionària continua donat d’alta a la Segure-
tat Social, sempre que no faci una altra activitat retri-
buïda durant aquest període. Aquesta llicència, que no
és subordinada a les necessitats del servei, obliga el
Parlament a cobrir interinament la plaça que el funci-
onari o funcionària ha deixat vacant, o bé la que quedi
finalment vacant un cop aplicat el procés de mobilitat
interna a què es refereix l’article 20. En tot cas, la pla-
ça posada a convocatòria pública és, amb preferència,
en condicions d’igualtat de mèrits i capacitat, per a
les persones amb més dificultats d’accedir al mercat
laboral.

ARTICLE 17. DRETS DELS CÀRRECS PÚBLICS

Els funcionaris que ocupen càrrecs públics electius
gaudeixen d’un crèdit màxim mensual de vint hores,
sense necessitat de justificació, destinades a atendre les
tasques de representació pública pròpies del càrrec.

ARTICLE 18. CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Qualsevol classificació o reclassificació d’un lloc de
treball ha d’anar acompanyada dels estudis i els infor-
mes pertinents, entre els quals hi ha d’haver el del Con-
sell de Personal. La classificació o la reclassificació
aprovada s’ha d’incloure en la relació de llocs de treball
i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC).

ARTICLE 19. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Abans de l’1 de març de cada exercici pressupostari
s’ha d’aprovar i publicar un pla d’oferta d’ocupació,
negociat en el si de la Taula de Negociació, que inclo-
gui la previsió de les places que caldrà proveir defini-
tivament al llarg de l’any i un calendari indicatiu de
convocatòries. Els plans anuals han de tenir per objec-
tiu de reduir tant com sigui possible la interinitat i la
contractació temporal.

ARTICLE 20. PROVISIÓ TEMPORAL DE VACANTS

1. La provisió temporal de llocs de treball es fa d’acord
amb el que disposa el text refós dels ERGI i preferent-
ment recorrent a personal funcionari del Parlament,
mitjançant un concurs intern, que en aquest cas és de-
clarat en comissió de serveis. A aquests concursos in-
terns s’hi pot presentar el personal que compleixi els
requisits de la convocatòria i acrediti dos anys de ser-
veis prestats al Parlament en el grup de titulació del lloc
de treball des del qual concursa, en el cas que concur-
si per un lloc de treball pertanyent a un grup de titula-
ció superior al d’origen. Si no és possible de proveir la
vacant per aquest sistema, ateses les característiques del
lloc de treball, la provisió s’ha de fer mitjançant una
convocatòria pública per al nomenament interí o una
contractació laboral, en els termes establerts per la le-
gislació vigent.

2. Es garanteix la participació dels representants del
personal, d’acord amb l’article 49 de la Modificació de
determinats preceptes dels ERGI aprovada per l’Acord
de la Comissió de Govern Interior del 28 de juny de
2001 (BOPC 210, del 30 de juliol de 2001), en els pro-
cediments i en els òrgans de selecció de les convocatò-
ries.

3. A més dels requisits establerts per la legislació vi-
gent, en les bases de la convocatòria s’han de fer cons-
tar les condicions i els requisits necessaris per a proveir
el lloc de treball, els mèrits a valorar, el barem de pun-
tuació i, si escau, les proves de selecció.

ARTICLE 21. INTEGRACIÓ EN EL TREBALL

1. La Taula de Negociació ha de vetllar especialment
perquè siguin aplicades en totes les convocatòries les
pautes d’accessibilitat determinades per llei i ha d’es-
tudiar l’elaboració d’un pla destinat a assegurar les
oportunitats d’incorporació de les persones amb disca-
pacitats a l’Administració del Parlament.

2. Amb la finalitat que un mínim del 2% de la plantilla
orgànica del Parlament sigui cobert per persones amb
discapacitats, se’ls han de reservar les places necessà-
ries en l’oferta pública d’ocupació.

ARTICLE 22. PLA DE REHABILITACIÓ SOCIAL

La Taula de Negociació ha d’estudiar la possibilitat
d’aplicar al Parlament un pla de rehabilitació social.

ARTICLE 23. FORMACIÓ CONTÍNUA

1. El Parlament ha de facilitar i promoure els instru-
ments necessaris per a aconseguir una millor formació
dels treballadors. En aquest sentit, els serveis han de fer
compatible, tant com sigui possible, la distribució de la
jornada laboral amb els estudis acadèmics.

2. El Parlament ha de dotar suficientment la partida
pressupostària corresponent per tal de garantir l’accés
a la formació, en igualtat de condicions, de tots els sec-
tors de la plantilla, mitjançant l’aprovació d’un pla de
formació contínua. Amb aquest objectiu, ha de progra-
mar cursos de formació i perfeccionament del personal
funcionari i ha d’establir, havent escoltat els directors
dels centres gestors o els caps dels departaments, calen-
daris que garanteixin el nombre màxim d’assistents.
Totes les persones interessades han de poder assistir a
aquests cursos, respectant l’atenció de les necessitats
dels serveis, que han d’adaptar llur funcionament al
desenvolupament dels cursos.

3. El Consell de Personal ha d’ésser consultat i ha
d’emetre un informe sobre la programació anual dels
cursos, tenint en compte la necessitat de:

a) Continuar fent cursos de català i programar nous
cursos a la seu del Parlament sobre altres matèries, mi-
tjançant l’establiment de convenis, si escau, amb l’Es-
cola d’Administració Pública.

b) Prestar una atenció especial als cursos que fomentin
i facilitin la higiene postural i els hàbits ergonòmics i
als que afavoreixin hàbits de treball que comportin una
despesa racional i que siguin respectuosos amb el medi
ambient.
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4. El Parlament ha de facilitar, complementàriament, la
concessió de llicències per a cursos de formació sobre
matèries directament relacionades amb el lloc de tre-
ball, per interès del Parlament, en els casos en què, pel
nombre d’assistents o per les característiques del curs,
aquest no pugui ésser programat a la seu del Parlament.

5. La Taula de Negociació ha d’estudiar la possibilitat
d’acordar intercanvis institucionals amb altres parla-
ments.

ARTICLE 24. LIMITACIÓ A LA CONTRACTACIÓ AMB EMPRE-
SES DE TREBALL TEMPORAL

L’Administració parlamentària, en el marc del que es-
tableix la legislació sobre contractació administrativa,
ha d’incloure, en els plecs de clàusules administratives
de la contractació de serveis d’assistència, la prohibició
de subcontractar empreses de treball temporal o d’uti-
litzar el personal d’aquestes empreses, llevat que la si-
tuació del mercat, ateses les característiques del servei
a contractar, dificulti l’aplicació d’aquesta clàusula.

ARTICLE 25. FONS D’AJUT PER A CURA I FORMACIÓ DE

FILLS, ACCIÓ SOCIAL I FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL

PERSONAL

1. Es crea un fons únic en el qual s’integren totes les
ajudes i les subvencions econòmiques que el Parlament
presta al seu personal, inclosos els ajuts per estudis re-
gulats per l’Acord de la Mesa del 16 de setembre de
1986, el repartiment dels quals s’ha de subjectar a cri-
teris d’homogeneïtzació, racionalització i equitat.

2. La dotació del fons creat per l’apartat 1 és de
115.000 euros per a cada exercici. Si dins un exercici el
nombre de llocs de treball ocupats per funcionaris de
carrera i interins s’incrementa entre el 5 i el 10% res-
pecte al nombre existent en la data d’aprovació
d’aquest conveni, la dotació del fons s’ha d’incremen-
tar en el 5% de la dotació inicial. Si l’increment en el
nombre de llocs de treball ocupats per funcionaris de
carrera i interins, respecte al nombre existent en la data
d’aprovació d’aquest conveni, supera el 10%, la dota-
ció inicial s’ha d’incrementar en un 10%. Si hi ha un
increment en el nombre de funcionaris d’entre el 15%
i el 20% des de la data d’aprovació d’aquest conveni, la
dotació inicial s’ha d’incrementar en un 15%. Si l’in-
crement de funcionaris és de més del 20% del nombre
existent en la data d’aprovació d’aquest conveni, la
dotació inicial s’ha d’incrementar en un 20%.

3. El fons creat per l’apartat 1 s’ha de destinar a finan-
çar els conceptes següents:

a) Ajut per a la cura o la formació dels fills.

b) Ajut per naixement, adopció o acolliment d’un fill o
filla.

c) Ajut protètic i odontològic.

d) Ajut per a tràmits d’adquisició del primer habitatge.

e) Ajut per defunció.

f) Ajut excepcional.

g) Ajut per matrícules d’estudis en centres oficials.

h) Ajut per a formació complementària del personal
funcionari del Parlament, per a cursos no inclosos en el
pla de formació regulat per l’article 23.

4. Dins la dotació del fons, s’ha de reservar, com a mí-
nim, la quantitat que resulti de multiplicar 305 euros
pel nombre de fills computables per a l’atorgament de
l’ajut per a la cura o la formació dels fills, per tal que
sigui destinada a finançar aquest concepte. La quanti-
tat destinada a finançar els ajuts establerts per les lletres
g i h de l’apartat 3 no pot superar el 20% del total del
fons.

5. Les quantitats del fons no utilitzades en un exercici
s’afegeixen l’any següent a la dotació global del fons,
sense que això comporti una incorporació permanent
d’aquesta quantitat sobrant.

ARTICLE 26. PERCEPCIÓ EN CAS DE BAIXA

En cas d’incapacitat transitòria, es cobra el 100% del
sou els dotze primers mesos. En cas que la incapacitat
sigui causada per l’activitat professional, de manera
mèdicament acreditada, o derivi d’un accident laboral,
aquesta percepció es perllonga mentre dura el període
de baixa.

ARTICLE 27. ADAPTACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL PER

MOTIUS DE SALUT I SEGONA ACTIVITAT

1. L’Administració parlamentària ha de vetllar per
l’adaptació permanent del lloc de treball a les condici-
ons físiques dels funcionaris en situació de servei actiu.
L’adaptació o, si aquesta no és possible, el canvi de lloc
de treball, s’ha d’acordar quan hi hagi inadaptacions
funcionals o bé per motius de salut o de disminucions
de les condicions físiques o sensorials del personal
afectat que li impossibilitin el compliment d’algunes de
les funcions o les tasques pròpies del lloc de treball. Si
per raons tècniques, organitzatives o derivades de les
característiques del personal afectat, d’acord amb el
que disposi el Reglament específic, no fos possible
l’adaptació, es pot acordar el canvi, mentre perduri la
situació, a un altre lloc de treball reservat a un funcio-
nari o funcionària de carrera, del mateix grup de places
o cos de pertinença, amb els efectes econòmics que
corresponguin.

2. La declaració de segona activitat pot afectar els fun-
cionaris de carrera que pertanyin al cos de xofers po-
livalents, en situació de servei actiu, que pateixin dis-
minucions objectives, manifestes i previsiblement
permanents en les facultats físiques que els impossibi-
litin o els dificultin greument el compliment normal i
eficaç de la funció de conducció.

3. La determinació de les condicions, el procediment i
els efectes del que disposen els apartats 1 i 2 s’ha de
regular en un reglament específic que s’ha d’elaborar
amb la participació del Consell de Personal, abans del
23 de desembre de 2005.

4. Els supòsits establerts pels apartats 1 i 2 no es poden
aplicar quan el funcionari o funcionària afectat és de-
clarat en situació d’incapacitat temporal o incapacitat
permanent, si aquesta es declara per a totes les funcions
atribuïdes al cos de pertinença.
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ARTICLE 28. SUBSIDI DE JUBILACIÓ

1. Els funcionaris que, havent treballat els darrers cinc
anys de la vida laboral activa al Parlament, es jubilen
anticipadament, a petició pròpia, perceben una prima,
per una sola vegada, per l’import següent: als seixanta
anys, vint-i-una mensualitats; als seixanta-un anys, di-
vuit mensualitats; als seixanta-dos anys, quinze mensu-
alitats; als seixanta-tres anys, dotze mensualitats, i als
seixanta-quatre anys, nou mensualitats.

2. Els funcionaris que es jubilen a l’edat reglamentària
perceben una prima, per una sola vegada, per l’import
de quatre mensualitats, fins a un màxim de 9.000 euros.

3. Als efectes d’aquest article, cada mensualitat inte-
grant de la indemnització és l’equivalent a la dotzena
part de la retribució bruta anual reconeguda a la perso-
na interessada en la data en què es produeixi la jubila-
ció.

4. A partir dels seixanta anys, els funcionaris tenen dret
a la reducció de la jornada laboral, en les condicions
següents:

a) Entre els seixanta i els seixanta-tres anys, poden
sol·licitar una reducció de la meitat de la jornada amb la
percepció del 60% de llurs retribucions íntegres.

b) Entre els seixanta-tres anys i els seixanta-cinc, poden
sol·licitar una reducció de la meitat de la jornada amb la
percepció del 60% de llurs retribucions íntegres o bé
una reducció d’un terç de la jornada amb la percepció
del 75% de llurs retribucions íntegres.

c) En qualsevol dels dos supòsits que estableixen les
lletres a i b el Parlament s’obliga a mantenir el paga-
ment de les cotitzacions corresponents a la jornada
completa, i el funcionari o funcionària s’ha de compro-
metre a jubilar-se als seixanta-cinc anys. Si en complir
seixanta-cinc anys no es jubila perquè ha sol·licitat la
pròrroga de servei actiu, aquesta pròrroga queda con-
dicionada al reintegrament al Parlament de la diferèn-
cia retributiva percebuda d’acord amb les lletres a i b.

d) Els càrrecs de comandament de direcció, cap de de-
partament, cap d’àrea o un altre d’equivalent no es po-
den acollir a la reducció establerta per les lletres a i b.

ARTICLE 29. COMPLEMENT DE PENSIÓ EN CAS D’INCAPA-
CITAT

1. En el cas de jubilació forçosa per incapacitat perma-
nent total qualificada, el Parlament ha de satisfer un
complement de la pensió corresponent fins a arribar al
75% de les retribucions íntegres que percebia el funci-
onari o funcionària en el moment de la declaració
d’aquesta situació, i en el cas d’incapacitat permanent
absoluta i gran invalidesa, el complement de la pensió
corresponent fins a arribar al 100% de les retribucions
íntegres que percebia el funcionari o funcionària en el
moment de la declaració d’aquesta situació, si els dar-
rers cinc anys ha estat en servei actiu al Parlament de
Catalunya.

2. La percepció d’aquest complement de pensió és in-
compatible amb la percepció d’un altre sou o retribuci-
ons com a treballador o treballadora, o funcionari o
funcionària.

ARTICLE 30. PLA DE PENSIONS

1. El pla de pensions d’empresa, promogut pel Parla-
ment, per al personal al seu servei, que és d’adhesió
voluntària, té per objecte de complementar el sistema
públic de la seguretat social, i no ha d’ésser entès en
cap cas com a substitutori d’aquest sistema.

2. El Parlament s’obliga a fer-se càrrec, en forma de
salari diferit, de l’aportació que regula l’apartat 3, en el
cas dels treballadors al seu servei que estiguin en actiu,
mentre mantinguin aquesta condició, tant si es tracta de
personal funcionari com si es tracta de personal even-
tual o contractat. Aquestes contribucions són imputades
sempre als partícips, que n’adquireixen la titularitat.
Durant la vigència d’aquest acord, sens perjudici dels
increments retributius que s’acordin a l’empara de l’ar-
ticle 5, el Parlament es compromet a negociar anual-
ment, en el si de la Taula de Negociació, l’augment de
les seves contribucions al pla de pensions.

3. L’aportació del Parlament al pla de pensions es fixa
en 900 euros l’any per partícip. A més d’aquesta apor-
tació, el Parlament s’obliga a aportar-hi anualment, en
qualitat d’aportació extraordinària, una quantitat que
s’ha de determinar automàticament, a partir d’uns re-
sultats o fets econòmics concrets, de la manera següent:

a) Una quantitat igual a la bonificació per baixa sinis-
tralitat que la companyia d’assegurances apliqui a la
pòlissa de l’assegurança col·lectiva de vida dels funci-
onaris del Parlament subscrita per la institució.

b) Una quantitat equivalent a les economies produï-
des en la gestió dels subconceptes 01.01.161.03
(prestació per protecció de la maternitat del personal)
i 01.01.161.04 (subsidis de jubilació de funcionaris) del
pressupost de l’exercici anterior, segons la liquidació
aprovada.

c) Una quantitat equivalent al 10% de les economies
produïdes en la gestió dels conceptes 01.01.11 (perso-
nal eventual), 01.01.12 (funcionaris) i 01.01.13 (per-
sonal laboral) del pressupost anual, amb el límit mà-
xim de 18.030,36 euros.

d) Les quantitats anuals no utilitzades dels diners que
el Parlament destina a les activitats de representació del
Consell de Personal.

4. La comissió promotora del pla és integrada en la
forma que estableix el reglament del Pla. El pla de pen-
sions del Parlament es regeix per la normativa legal i
reglamentària en vigor de regulació de plans i fons de
pensions i per les especificacions del pla de pensions
del Parlament aprovades a aquest efecte en el moment
de constitució d’aquest pla pensions.

5. El reglament del pla pot establir la possibilitat que
per a determinades franges d’edat, amb l’acceptació
dels partícips, es constitueixin subplans o es regulin
condicions específiques, sens perjudici dels subsidis
que hi hagi acordats per als supòsits de jubilació i d’in-
validesa.

ARTICLE 31. ASSEGURANCES

El Parlament té subscrita una pòlissa d’assegurança
col·lectiva d’accidents i una pòlissa d’assegurança col·-
lectiva de vida a favor del personal al seu servei, que
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inclou el supòsit de mort, tant natural com per accident,
amb un capital assegurat de 72.121.00 euros cadascu-
na. S’ha d’estudiar el cost econòmic que significa aug-
mentar el capital assegurat de la pòlissa de vida i de la
pòlissa d’accidents.

ARTICLE 32. DESTINACIÓ DE LES RETENCIONS PER VAGA

El Parlament ha de destinar a fins humanitaris les reten-
cions practicades al personal amb motiu d’una vaga.

ARTICLE 33. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DEL PERSO-
NAL

1. El Parlament s’ha de fer càrrec de les despeses de
formació dels membres del Consell de Personal en
matèries pròpies del càrrec, d’acord amb el programa
i les condicions que aprovi la Taula de Negociació, fins
a una quantia anual de 1.800 euros, que s’ha de desti-
nar igualment a subvenir a les activitats de representa-
ció del Consell, com ara l’assistència jurídica, la inter-
venció en jornades o la difusió de material informatiu.

2. El temps dedicat pels membres del Consell de Per-
sonal a reunions convocades per la Taula de Negocia-
ció i pels òrgans que puguin derivar d’aquest acord no
s’inclou dins els crèdits horaris regulats pels ERGI i és
considerat, a tots els efectes, com a temps de treball
efectiu.

3. Es considera, a tots els efectes, com a temps de tre-
ball efectiu, el que dediquen al treball d’un òrgan deri-
vat d’aquest acord els funcionaris que en són membres
però que no pertanyen al Consell de Personal.

ARTICLE 34. PROTECCIÓ JURÍDICA DELS XOFERS POLIVA-
LENTS

1. Al xofer o xofera privat del permís de conduir com
a conseqüència d’un acte realitzat fora de servei, se li
respecten les retribucions bàsiques i li són assignades
altres funcions durant el temps que duri la privació.

2. En cas que la privació del permís de conduir es pro-
dueixi com a conseqüència d’un acte de servei, es ga-
ranteix la percepció de les retribucions bàsiques i del
complement del lloc de treball mentre duri la privació.
Durant aquest temps, la persona afectada ha d’acomplir
les tasques que li siguin assignades, d’acord amb la
seva categoria laboral. Si el lloc de treball ocupat és
superior al propi, té dret a percebre el complement del
lloc de destinació.

3. En el cas que, a un xofer o xofera, li sigui imposada
una sanció pecuniària com a conseqüència d’un acte de
servei, el Parlament ha de tramitar els recursos perti-
nents i s’ha de fer càrrec de la sanció, llevat dels casos
que siguin imputables a negligència del conductor o
conductora.

4. El Parlament ha de garantir l’assistència jurídica
necessària en els procediments jurisdiccionals que de-
rivin d’actes de servei, sens perjudici de l’assistència
que correspongui a la companyia asseguradora ni de
l’aplicació, si escau, del règim disciplinari, amb les
mesures pertinents. La responsabilitat civil subsidiària
és a càrrec de l’Administració, sens perjudici de poder
exercir el dret de repetició quan legalment escaigui.

ARTICLE 35. ESTUDI DE MESURES ESPECÍFIQUES PER ALS

XOFERS POLIVALENTS

La Taula de Negociació ha d’estudiar durant l’any
2005, amb l’informe previ del Comitè de Seguretat i
Parc Mòbil, l’adopció de mesures específiques, inclo-
ses les econòmiques, si escau, per als xofers i, si escau,
per a altres grups de funcionaris, per raó d’una possi-
ble perillositat lligada al lloc de treball.

ARTICLE 36. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS

AMB EL PERSONAL

1. El Consell de Personal ha de participar en els concur-
sos que s’hagin de fer durant la vigència d’aquest acord
per a la contractació i l’explotació del servei de bar res-
taurant i dels altres serveis relacionats amb el personal
que acordi la Taula de Negociació.

2. Per a garantir la participació a què es refereix l’apar-
tat 1, el Consell de Personal ha d’ésser escoltat abans
d’iniciar-se els procediments administratius i ha de for-
mar part de les meses d’adjudicació i de les comissions
que es constitueixin per al seguiment de l’explotació
dels dits serveis.

ARTICLE 37. PARTICIPACIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT,
SALUT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LA DISTRI-
BUCIÓ D’ESPAIS

1. Per tal d’assolir els objectius que fixa la Llei de l’Es-
tat 31/1995, del 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, i garantir el dret a la participació en la plani-
ficació, la programació, l’organització i el control de la
gestió relacionada amb el millorament de les condici-
ons de treball i la protecció de la seguretat i la salut del
personal, sens perjudici del que disposa l’article 39.1 de
la dita llei, s’estableix que el Comitè de Seguretat, Sa-
lut i Prevenció de Riscos Laborals ha d’ésser escoltat en
relació amb l’assignació i l’ús dels diversos espais del
Palau del Parlament, i ha de visitar les obres en curs
abans que s’acabin, amb el propòsit de col·laborar en
l’establiment de mesures de seguretat, higiene i salut
laboral.

2. A mesura que el Parlament pugui disposar de nous
espais per als serveis administratius, la Mesa del Parla-
ment ha de donar prioritat a solucionar les mancances
que afecten diversos serveis, tant interns com externs,
i ha de tenir especialment en compte, a aquest efecte,
els informes que emetin el Comitè de Seguretat, Salut
i Prevenció de Riscos Laborals i el Consell de Personal,
en els àmbits de les competències respectives.

3. La distribució de nous espais per als serveis adminis-
tratius, combinada amb la satisfacció imprescindible de
necessitats d’un altre ordre, ha d’atendre en primer lloc
l’eliminació de barreres arquitectòniques, amb una ur-
gència especial en el cas dels serveis directament oberts
a l’accés lliure dels ciutadans, com ara el Registre.
També cal donar solucions urgents i dignes als serveis
més saturats. D’altra banda, cal destinar nous espais o
fer millores substancials al menjador laboral i a una sala
de recuperació física.

ARTICLE 38. REVISIONS MÈDIQUES

1. El personal que presta els seus serveis al Parlament,
el personal funcionari jubilat i els funcionaris amb in-

4.90.10.

4. INFORMACIÓ



12 de juliol de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 209

40

validesa absoluta gaudeixen de revisions mèdiques
anuals a càrrec del Parlament, que s’han d’iniciar al
mes de gener.

2. A partir de la signatura d’aquest acord, i amb efec-
tes del mes de setembre del 2005, l’horari actual de
servei d’atenció mèdica al Parlament s’amplia en una
hora al matí i mitja hora a la tarda.

ARTICLE 39. NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA

D’acord amb l’article 2.2, qualsevol norma dictada per
a complementar aquest acord o el text refós dels ERGI,
en allò que afecti l’àmbit de representació del Consell
de Personal, ha d’ésser pactada en el si de la Taula de
Negociació.

ARTICLE 40. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DEL PARLA-
MENT

Els signants reiteren i expliciten la voluntat de mante-
nir i de respectar el que estableixen l’article 8 de la Llei
3/82, del 23 de març, del Parlament, del President i del
Consell Executiu de la Generalitat, i l’article 1 dels
ERGI, que consagren l’autonomia administrativa del

Parlament, més especialment encara en tot el que deriva
de l’especificitat del treball i l’organització parlamen-
taris, les quals autonomia i especificitat han d’ésser
considerades per la Taula de Negociació, d’acord amb
les competències que té reconegudes i de conformitat
amb els procediments de participació en la determina-
ció de les condicions de treball que estableixen els ar-
ticles 97, 98, 118, 119 i concordants del text refós dels
ERGI.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2005

En representació de la Mesa del Parlament

Ramon Camp i Batalla, vicepresident segon; Carmen
Carretero Romay, secretària segona; Xavier Muro i
Bas, director de Govern Interior; Begoña Benguría i
Calera, cap del Departament de Recursos Humans

En representació del personal, com a membres del
Consell de Personal

Mercè Vallejo i Barba, presidenta, Maria Varela i Pinart,
M. Dolors Olesa i Cabrera, Aurora Llauradó i Lavado,
Rafael Tomàs i Mestres, Carles Pintado i Garcia
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