
 

BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 39 

Segon període Dilluns, 5 de març de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

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

1.10.	 Resolucions 

Resolució 17/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual s’aproven sis informes de fisca
lització (tram. 256-00019/07, 256-00036/07, 256
00030/07, 256-00002/08, 256-00037/07, 256-00038/ 
07). Adopció. p. 5 

1.20.	 Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre el model 
de gestió de l’aeroport de Barcelona (tram. 300
00020/08). Substanciació. p. 6 

Interpel·lació al Govern sobre les polí
tiques en matèria de joventut (tram. 300-00017/08). 
Substanciació. p. 6 

Interpel·lació al Govern sobre les me
sures per a afavorir la relació de l’Administració amb 
els ciutadans en les dues llengües oficials (tram. 
300-00018/08). Substanciació. p. 6 

Interpel·lació al Govern sobre el model 
d’immersió lingüística en l’àmbit de l’educació (tram. 
300-00019/08). Substanciació. p. 6 

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

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

2.01.02.	 Proposicions de llei 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, 
de mesures fiscals i administratives (tram. 202
00003/08). Aprovació de l’esmena a la totalitat de 
devolució. p. 6 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat en els centres penitenci
aris (tram. 302-00009/08). Rebuig. p. 6 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el traspàs i la millora de la xarxa fer
roviària de rodalia (tram. 302-00010/08). Rebuig. p. 6 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de prevenció i eliminació de 
la sinistralitat laboral (tram. 302-00011/08). Rebuig. p. 7 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la descentralització administrativa i de 

serveis de la Generalitat (tram. 302-00012/08). Re
buig. p. 7 

3. 
3.01. 

3.01.01. 

TRAMITACIONS EN CURS 
Projectes i proposicions de llei i 
altres propostes de norma 
Projectes de llei 

Projecte de llei de creació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya (tram. 200
00001/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a l’articulat. p. 7 

Projecte de llei de serveis socials 
(tram. 200-00003/08). Pròrroga del termini per a 
proposar compareixences. p. 7 

Projecte de llei de l’Agència Catalana 
de Turisme (tram. 200-00004/08). Pròrroga del ter
mini per a proposar compareixences. p. 7 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 200-00005/08). Esmenes a la to
talitat. Debat de totalitat. Rebuig de les esmenes a 
la totalitat. Tramesa a la Comissió. Termini per a 
proposar compareixences. p. 8 

Projecte de llei de contractes de con
reu (tram. 200-00006/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes a la totalitat. Esmenes a la 
totalitat. p. 8 

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació 
de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (tram. 200
00007/08). Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences. p. 9 

Projecte de llei de l’obra pública (tram. 
200-00008/08). Debat de totalitat. Tramesa a la 
Comissió. Termini per a proposar compareixences. p. 9 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques (tram. 200-00009/08). Debat de 
totalitat. Tramesa a la Comissió. Termini per a pro-
posar compareixences. p. 9 

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya (tram. 200-00010/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat. p. 9 

Projecte de llei pel qual es crea el Cen
tre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procedi
ments i el funcionament (tram. 200-00011/08). Pròr
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roga del termini de presentació d’esmenes a la to
talitat. p. 10 

Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut (tram. 200-00012/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes a la totalitat. p. 10 

Projecte de llei de l’Institut Català In
ternacional per la Pau (tram. 200-00013/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes a la to
talitat. p. 10 

Projecte de llei del Memorial Democrà
tic (tram. 200-00014/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes a la totalitat. p. 10 

3.01.02.	 Proposicions de llei 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística 
(tram. 202-00001/08). Esmenes a la totalitat. p. 10 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística 
(tram. 202-00002/08). Esmenes a la totalitat. p. 11 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de desem
bre, de mesures fiscals i administratives (tram. 202
00003/08). Debat de totalitat. p. 11 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fis
cals i administratives pel que fa referència a l’im
post sobre el patrimoni (tram. 202-00009/08). Pre
sentació. p. 11 

Proposició de llei de tercera modifica-
ció de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives, pel que fa referèn
cia a l’impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats (tram. 202-00010/08). 
Presentació. p. 12 

Proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i donacions (tram. 
202-00011/08). Presentació. p. 13 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació del Decret 279/2006, relatiu als drets i els 
deures de l’alumnat i a la regulació de la convivèn
cia en els centres educatius no universitaris (tram. 
250-00015/08). Esmenes presentades. p. 17 

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’un gimnàs al CEIP L’Aragai, de Vilanova i la 
Geltrú (Garraf) (tram. 250-00016/08). Esmenes pre
sentades. p. 18 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a adoptar les mesures necessàries per 
a facilitar l’accés de les persones sordes oralistes 
als canals de televisió dependents de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió (tram. 250-00018/08). 
Esmenes presentades. p. 18 

Proposta de resolució sobre la reduc
ció dels tipus impositius de l’impost d’actes jurídics 
documentals que graven els documents notarials, 
especialment els que afecten l’adquisició d’habitat
ges (tram. 250-00028/08). Esmenes presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista C-16 a Sant 
Vicenç de Castellet (Bages) (tram. 250-00039/08). 
Esmenes presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre el Centre 
Bàsic de Salut de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobre
gat) (tram. 250-00053/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’arribada 
del tren d’alta velocitat a Barcelona (tram. 250
00054/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un calendari d’execució i desplegament del 
títol III de l’Estatut (tram. 250-00055/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat mercantil a Reus (Baix Camp) (tram. 250
00056/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat contenciós administratiu a Reus (Baix 
Camp) (tram. 250-00057/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre l’exigèn
cia que el Govern no augmenti les tarifes de trans
port públic per sobre de l’índex de preus de consum 
anual (tram. 250-00058/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la realit
zació de les obres de millora integral de la carrete
ra C-14 en el tram comprès entre Coll de Nargó i 
Adrall (Alt Urgell) (tram. 250-00059/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la substi
tució dels suports de les tanques de seguretat de 
les autopistes (tram. 250-00060/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre el servei 
de tren de Reus (Baix Camp) a Tarragona i Barce
lona (tram. 250-00061/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del centre d’atenció primària Amadeu Torner, de 
l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 250
00062/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’autorit
zació prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalu
nya dels anuncis institucionals (tram. 250-00064/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la difusió 
dels acords i les decisions del Consell de l’Audiovi
sual de Catalunya (tram. 250-00065/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la situació 
dels menors desemparats (tram. 250-00066/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre les obres 
de construcció del nou CEIP Progrés, de Badalona 
(Barcelonès) (tram. 250-00067/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre el Regis
tre d’assegurances de cobertura de mort (tram. 
250-00068/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 22 
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Proposta de resolució sobre la inclusió 
del centre educatiu Montclar en la zona d’influència 
d’Igualada (Anoia) per a l’admissió d’alumnes del 
curs 2006-2007 (tram. 250-00069/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’estudis per a resoldre el problema del desbor
dament del riu Daró a la Bisbal d’Empordà (Baix 
Empordà) (tram. 250-00070/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de l’hospital comarcal de la Seu d’Urgell (Alt 
Urgell) (tram. 250-00071/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre el cens 
de catalans residents a l’exterior (tram. 250-00072/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre la con
fecció de protocols de detecció i intervenció en 
casos de maltractaments a la gent gran (tram. 
250-00073/08). Pròrroga del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució de condemna 
de l’atemptat d’ETA a Madrid el 30 de desembre de 
2006 i sobre la política antiterrorista del Govern de 
l’Estat (tram. 250-00074/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre el servei 
de ginecologia de l’àrea bàsica de salut de Gan
desa (Terra Alta) (tram. 250-00075/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de denúncies al barri de la Barcelone
ta, de Barcelona (tram. 250-00141/08). Presenta-
ció. p. 23 

Proposta de resolució sobre el traçat 
del Corredor del Mediterrani en el tram entre Reus 
i Vila-seca (tram. 250-00142/08). Presentació. p. 23 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de la bonificació per a residents del túnel del 
Cadí a les empreses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el 
Berguedà (tram. 250-00143/08). Presentació. p. 24 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat de les medicacions per a les persones sense llar 
(tram. 250-00144/08). Presentació. p. 24 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori per a detectar situacions de risc i 
d’exclusió social de les persones sense llar (tram. 
250-00145/08). Presentació. p. 25 

Proposta de resolució sobre la creació 
dels protocols específics de coordinació i treball en 
xarxa per a les persones sense llar (tram. 250
00146/08). Presentació. p. 25 

Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics i humans de la xarxa sani
tària pública per a l’atenció correcta de les persones 
sense llar (tram. 250-00147/08). Presentació. p. 26 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres de l’estació del Camp de 
Tarragona del tren d’alta velocitat (tram. 250
00148/08). Presentació. p. 26 

3.10.63. Propostes de resolució per a enco
manar un informe a la Sindicatura 
de Comptes o altres actuacions 

Proposta de resolució per la qual s'en
comana a la Sindicatura de Comptes l'elaboració 
d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió en la 
contractació administrativa i de personal de l'em
presa Gestió i Prestació de Serveis de Salut corres
ponent als exercicis 2004, 2005 i 2006 (tram. 253
00001/08). Correcció d’errades de publicació (BOPC 
20, 23, 31 i 33). p. 27 

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el traspàs i la millora de la xarxa fer
roviària de rodalia (tram. 302-00010/08). Esmenes 
presentades. p. 27 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de prevenció i eliminació 
de la sinistralitat laboral (tram. 302-00011/08). Es
menes presentades. p. 28 

3.30. 
3.30.04. 

Altres tramitacions 
Procediments relatius als informes 
del Síndic de Greuges 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre convivència i conflictes als centres 
educatius (tram. 360-00002/08). Debat de l’Informe 
en la Comissió. p. 28 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre contaminació acústica (tram. 360
00003/08). Acord de canvi de la comissió tramita-
dora. p. 28 

4. 
4.40. 

INFORMACIÓ 
Acords, resolucions i comunicaci
ons dels òrgans de la cambra 

Intergrup de Suport a la Bicicleta (tram. 
395-00006/08). Designació de membres. p. 29 

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sà
hara (tram. 395-00007/08). Designació de membres. p. 29 

4.45. 

4.45.05. 

Composició dels òrgans de la cam
bra 
Comissions legislatives 

Composició de la Comissió d’Afers 
Institucionals (tram. 410-00001/08). Substitució de 
diputats. p. 30 

Composició de la Comissió de Política 
Cultural (tram. 410-00008/08). Substitució de dipu
tats. p. 30 

Composició de la Comissió d’Educa
ció i Universitats (tram. 410-00009/08). Ratificació 
de la presidenta. p. 30 

4.53. 

4.53.03. 

Sessions informatives i comparei
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural da
vant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
perquè informi sobre l’actuació prevista al capda
vant del Departament (tram. 354-00012/08). Acord 
sobre la sol·licitud. p. 30 

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Economia i Finances davant la Comissió 
d’Economia i Finances per a tenir una sessió infor
mativa sobre els seus criteris en matèria de polí
tica fiscal i financera i llur aplicació i repercussió 
en les altres comunitats autònomes (tram. 354
00024/08). Sol·licitud i tramitació. p. 30 
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Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
el Decret 31/2007, pel qual es regulen les condici
ons per a l’exercici de determinades teràpies natu
rals (tram. 354-00035/08). Sol·licitud i tramitació. p. 30 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el con
seller de Medi Ambient i Habitatge sobre l’actuació 
del Govern amb relació a l’alarma generada per les 
esquerdes aparegudes en els habitatges del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat) propers a les obres 
del tren d’alta velocitat (tram. 354-00037/08). Sol·li
citud i tramitació. p. 31 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
amb el conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació sobre els cursos que imparteixen els 
Mossos d’Esquadra als propietaris de discoteques 
i sales de festes a la comissaria de les Corts, de 
Barcelona (tram. 354-00049/08). Sol·licitud i trami
tació. p. 31 

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 

Sol·licitud de compareixença de Tere
sa Freixes Sanjuan, catedràtica de dret constituci
onal de la Universitat Autònoma de Barcelona, da
vant la Comissió sobre els Drets de les Dones 
perquè informi sobre les polítiques d’igualtat (tram. 
356-00025/08). Sol·licitud. p. 31 

Sol·licitud de compareixença de Mari
bel Càrdenas, experta en violència, davant la 
Comissió sobre els Drets de les Dones perquè ex
posi les seves consideracions amb relació a la vio
lència de gènere i a la Llei de l’Estat contra la vio
lència de gènere (tram. 356-00029/08). Sol·licitud. p. 31 

Sol·licitud de compareixença de Mont
serrat Comas d’Argemir, jutgessa i membre de l’Ob
servatori contra la Violència Domèstica i de Gène
re, davant la Comissió sobre els Drets de les Dones 
perquè exposi les seves consideracions amb rela
ció a la violència de gènere i a la Llei de l’Estat con
tra la violència de gènere (tram. 356-00030/08). 
Sol·licitud. p. 31 

Sol·licitud de compareixença de Núria 
Milà, advocada, membre de Dones Juristes i vice
presidenta de la Federació de Dones per la Igual
tat, davant la Comissió sobre els Drets de les Do
nes perquè exposi les seves consideracions amb 
relació a la violència de gènere i a la Llei de l’Estat 
contra la violència de gènere (tram. 356-00031/08). 
Sol·licitud. p. 32 

Sol·licitud de compareixença de Rosa 
Garriga Llorente, directora de la Fundació Assistèn
cia i Gestió Integral, davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè exposi les seves consi
deracions amb relació a la violència de gènere i a 
la Llei de l’Estat contra la violència de gènere (tram. 
356-00032/08). Sol·licitud. p. 32 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Ens de Comunicació Associativa da
vant la Comissió de Política Cultural perquè expo
sin les seves propostes (tram. 356-00034/08). 
Sol·licitud. p. 32 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Ministeri de Foment per a coordinar l’opera
ció ferroviària en l’àmbit metropolità davant la Co
missió de Política Territorial perquè informi sobre el 
Pla d’actuacions urgents per a la millora del servei 
de rodalia de Renfe (tram. 356-00036/08). Sol·lici
tud. p. 32 

Sol·licitud de compareixença de Joan 
Carles Sánchez Molina, director gerent d’Idees i 
Projectes, davant la Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca perquè informi sobre el document 
anomenat Tarja Agrària (tram. 356-00037/08). Sol·li
citud. p. 32 

4.53.10.	 Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió d’A
gricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre els 
objectius i les actuacions a impulsar des del Depar
tament (tram. 355-00001/08). Substanciació. p. 33 

Sessió informativa de la Comissió de 
Política Cultural amb el conseller de Cultura i Mit
jans de Comunicació sobre les línies d’actuació que 
se seguiran des d’aquest departament (tram. 355
00014/08). Substanciació. p. 33 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre l’ac
tuació prevista al capdavant del seu departament 
(tram. 355-00023/08). Acord de tenir la sessió infor
mativa. Substanciació. p. 33 

4.70.	 Comunicacions del president de la 
Generalitat i del Govern, i d’altres 
òrgans 

4.70.05.	 Documentació tramesa en compli
ment de lleis i altres normes 

Memòria del Consell Interuniversitari 
de Catalunya corresponent al 2005 (tram. 334
00010/08). Presentació. p. 33 

4.70.10.	 Altres comunicacions 

Diversos informes de fiscalització del 
Tribunal de Comptes (tram. 337-00009/08). Presen
tació. p. 33 

4.90.	 Règim interior 
4.90.05.	 Pressupost del Parlament 

Pressupost del Parlament per al 2007 
(tram. 230-00001/08). p. 34 

4.90.15.	 Contractació 

Contracte d’obres per a la construcció 
d’un bar restaurant a la planta baixa del Parlament 
(tram. 600-00007/07). Adjudicació del contracte. p. 35 

NOTES 

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels docu
ments originals entrats al Registre. 

La numeració del BOPC no està necessàriament vincula
da a una sola data. 

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 17/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual s’aproven sis infor
mes de fiscalització 
Tram. 256-00019/07, 256-00036/07, 256-00030/07, 
256-00002/08, 256-00037/07, 256-00038/07 

Adopció: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 
Sessió núm. 3, 22.02.2007, DSPC-C 40 

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 20 i 22 de febrer de 2007, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parla
mentaris subsegüents a la presentació dels informes de 
fiscalització 6/2005 i 13/2006: Agència Catalana de l’Ai
gua, exercicis 2001, 2002 i 2003 (tram. 256-00019/07 i 
256-00036/07); 11/2005 i 23/2006: Institut Català del 
Sòl, exercicis 2001, 2002 i 2003 (tram. 256-00030/07 
i 256-00002/08); i 17/2006 i 18/2006: Gestió d’Infra
estructures, SA, exercicis 2001, 2002 i 2003 (tram. 
256-00037/07 i 256-00038/07). 

Finalment, d’acord amb l’article 164 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova els informes de 
fiscalització 6/2005 i 13/2006, sobre l’Agència Catala
na de l’Aigua, corresponents als exercicis 2001, 2002 
i 2003; els informes de fiscalització 11/2005 i 23/2006, 
sobre l’Institut Català del Sòl, corresponents als exer
cicis 2001, 2002 i 2003; i els informes de fiscalització 
17/2006 i 18/2006, sobre l’empresa Gestió d’Infraes
tructures, SA, corresponents als exercicis 2001, 2002 i 
2003, presentats per la Sindicatura de Comptes. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco
llides en els informes esmentats. 

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als informes 
de fiscalització sobre l’Agència Catalana de l’Aigua 
corresponents als exercicis 2001, 2002 i 2003: 

a) Manifesta la seva preocupació per la situació econò
mica i financera d’aquest organisme. 

b) Constata el desequilibri economicopatrimonial en 
què es trobava l’Agència Catalana de l’Aigua en data 
31 de desembre de 2003 i expressa la seva preocupació 
per la insostenibilitat econòmica i financera del model 
de gestió aplicat en els exercicis sotmesos a fiscalitza
ció. 

c) Insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin
dicatura de Comptes relatives a la viabilitat econòmica 
i financera de l’Agència Catalana de l’Aigua. D’acord 
amb aquestes recomanacions, el 25 de juliol de 2006 el 
Govern va aprovar el contracte programa de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per al període 2006-2010, que dota 
aquest organisme d’aportacions anuals i creixents pro
cedents dels pressupostos de la Generalitat destinats al 
cicle de l’aigua. 

d) Demana que s’assignin els recursos establerts en el 
contracte programa aprovat, i els que corresponguin de 
l’aplicació efectiva de la disposició addicional tercera 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a les inversions 
corresponents al cicle de l’aigua (Programa de saneja
ment d’aigües residuals, Pla sectorial d’abastament 
d’aigua de Catalunya, Programa de reutilització d’ai
gües regenerades, inversions per a la protecció contra 
avingudes i inundacions i inversions per a la millora 
ambiental). 

e) Insta el Govern a continuar aprofundint en el model 
de finançament del cicle de l’aigua i dels sistemes de 
recuperació de costos distingint i delimitant els dife
rents àmbits d’actuació de l’Agència Catalana de l’Ai
gua i el finançament de cadascun d’aquests àmbits. 

4. El Parlament de Catalunya, amb relació als informes 
de fiscalització sobre l’Institut Català del Sòl correspo
nents als exercicis 2001, 2002 i 2003, manifesta la seva 
preocupació per la manca de control intern en les apor
tacions fetes a juntes i consorcis i en els documents 
comptables i de tresoreria justificatius, d’acord amb el 
que expressa l’informe de la Sindicatura, ja que no es 
garanteixen els principis de publicitat i de concurrència 
en diverses adjudicacions en les quals es va emprar el 
procediment negociat. 

5. El Parlament de Catalunya, amb relació als informes 
de fiscalització sobre l’empresa Gestió d’Infraestructu
res, SA (GISA) corresponents als exercicis 2001, 2002 
i 2003, manifesta la seva preocupació per la utilització 
injustificada del criteri d’imperiosa urgència en una 
part de les adjudicacions pel procediment negociat, ja 
que no es garanteixen els principis de publicitat i de 
concurrència, i també per la manca dels mateixos prin
cipis en la contractació general de béns i serveis supe
riors a 12.020 euros durant els exercicis esmentats. 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

La secretària El president de la Comissió 
Judit Carreras Tort Lluís M. Corominas i Díaz 

1.10. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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1.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre el model 
de gestió de l’aeroport de Barcelona 
Tram. 300-00020/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 28.02.2007 
(DSPC-P 9). 

Interpel·lació al Govern sobre les polí
tiques en matèria de joventut 
Tram. 300-00017/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 01.03.2007 
(DSPC-P 10). 

Interpel·lació al Govern sobre les me
sures per a afavorir la relació de l’Ad
ministració amb els ciutadans en les 
dues llengües oficials 
Tram. 300-00018/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 01.03.2007 
(DSPC-P 10). 

Interpel·lació al Govern sobre el model 
d’immersió lingüística en l’àmbit de 
l’educació 
Tram. 300-00019/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 9, tinguda el dia 01.03.2007 
(DSPC-P 10). 

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 
de desembre, de mesures fiscals i ad
ministratives 
Tram. 202-00003/08 

Aprovació de l’esmena a la totalitat de 
devolució 

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 9, tinguda el dia 
28.02.2007 (DSPC-P 9), ha aprovat l’esmena a la tota
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla
tiva resta rebutjada. 

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la seguretat en els cen
tres penitenciaris 
Tram. 302-00009/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el dia 01.03.2007 (DSPC-P 10). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el traspàs i la millora de 
la xarxa ferroviària de rodalia 
Tram. 302-00010/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el dia 01.03.2007 (DSPC-P 10). 

1.20. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de prevenció 
i eliminació de la sinistralitat laboral 
Tram. 302-00011/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el dia 01.03.2007 (DSPC-P 10). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la descentralització ad
ministrativa i de serveis de la Genera
litat 
Tram. 302-00012/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el dia 01.03.2007 (DSPC-P 10). 

3. TRAMITACIONS EN CURS 

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de creació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya 
Tram. 200-00001/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a l’articulat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
 
Catalunya (reg. 5469).
 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4
 
dies hàbils (del 02.03.2007 al 07.03.2007).
 

Finiment del termini: 08.03.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007.
 

Projecte de llei de serveis socials 
Tram. 200-00003/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5404 i 
5410). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Projecte de llei de l’Agència Catalana 
de Turisme 
Tram. 200-00004/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5404 i 
5410). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 200-00005/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 5228 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 23.02.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 5228) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se
güent: 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. P. de Convergència i Unió 

De retorn al Govern del Projecte de Llei de l’habitatge 
a Catalunya (tram. 200-00005/08). 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

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

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei de contractes de con
reu 
Tram. 200-00006/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Debat de totalitat: Ple del Parlament Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5409). 

Sessió núm. 9, tinguda el dia 28.02.2007 (DSPC-P 9). 
Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 28.02.2007; 9:30 hores. 

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen
tada pel Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el dia 28.02.2007 (DSPC-P 9). 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 5566 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 28.02.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen
tada pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 9, 
tinguda el dia 28.02.2007 (DSPC-P 9). 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se
güent: 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

9 

1 

Núm. 39 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de març de 2007 

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

De retorn al Govern del Projecte de Llei de contractes 
de conreu (tram. 200-00006/08). 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

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

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgèn
cia i de creació de l’entitat de dret pú
blic Centre d’Atenció i Gestió de Tru
cades d’Urgència 112 Catalunya 
Tram. 200-00007/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5410). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 200-00008/08 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques 
Tram. 200-00009/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 9, tinguda el dia 28.02.2007 (DSPC-P 9). 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 9, tinguda el dia 28.02.2007 (DSPC-P 9). 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya 
Tram. 200-00010/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5409). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 28.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei pel qual es crea el Cen
tre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen 
els procediments i el funcionament 
Tram. 200-00011/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5409). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Projecte de llei de reforma de l’Institut 
Català de la Salut 
Tram. 200-00012/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5409). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Projecte de llei de l’Institut Català In
ternacional per la Pau 
Tram. 200-00013/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5409). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

Projecte de llei del Memorial Democrà
tic 
Tram. 200-00014/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5409). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007). 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 h. 

Acord: Mesa del Parlament, 27.02.2007. 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística 
Tram. 202-00001/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 5230 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 23.02.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 5230) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se
güent: 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. P. de Convergència i Unió 

De retorn de la Proposició de Llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística 
(tram. 202-00001/08). 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

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

3.01.02. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística 
Tram. 202-00002/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 5231 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 23.02.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 5231) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar
ticle 104 del Reglament del Parlament, presenta la se
güent: 

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

De retorn de la Proposició de Llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística (tram. 
202-00002/08). 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

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

Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 
de desembre, de mesures fiscals i ad
ministratives 
Tram. 202-00003/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 9, tinguda el dia 28.02.2007 (DSPC-P 9) 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 31/2002, del 30 de desembre, de 
mesures fiscals i administratives pel 
que fa referència a l’impost sobre el 
patrimoni 
Tram. 202-00009/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 5189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Antoni Fernández Teixidó, dipu
tat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’a
cord amb l’article 100 i concordants del Reglament del 
Parlament, presenten per a la seva tramitació la següent 
Proposició de llei de modificació de la Llei 31/2002, de 
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives pel 
que fa referència a l’impost sobre el patrimoni. 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 31/2002, 
DE 30 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I ADMINISTRA
TIVES PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’IMPOST SOBRE EL PATRI
MONI 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El debat actual sobre la rebaixa dels impostos que gra
ven béns i drets que ja han estat gravats anteriorment 
per un altre impost, com ara l’impost sobre successions 
i donacions o l’impost sobre el patrimoni, ha portat a 
moltes administracions autonòmiques de l’Estat espa
nyol a dur a terme reformes importants d’aquestes figu
res impositives. 

La possibilitat de suprimir l’impost sobre el patrimoni 
també forma part del debat actual ja que en moltes oca
sions és considerat un impost injust i desigual al supo
sar una doble o, fins i tot, triple imposició sobre el ma
teix fet imposable. 

Al mateix temps, la falta de progressivitat de l’impost 
que pot fer que patrimonis iguals siguin tractats de for
ma diferent, ha provocat que aquest impost hagi perdut 
el caràcter equitatiu amb el qual es va configurar. 

Tant és així que la pròpia OCDE, en un dels seus anà
lisis anuals sobre l’economia espanyola, ha recomanat 
l’eliminació d’aquest impost. L’OCDE ha recordat a 
l’Estat espanyol que només França, Suècia, Finlàndia i 
Luxemburg, juntament amb Espanya, mantenen aquest 
impost, però a tipus màxims inferiors a l’espanyol, i 
que la resta de la resta de països de la nova Unió Euro
pea dels 25 no tenen aquesta figura impositiva. 

De moment, a Catalunya, es proposa incidir sobre l’im
post sobre el patrimoni ampliant els seus mínims exempts. 
Es tracta de convertir l’impost sobre el patrimoni en un 
tribut de caràcter censal i de control, més que en un im
post únicament recaptatori. 

3.01.02. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Des de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, els mínims exempts de l’im
post sobre el patrimoni no han estat objecte de cap 
modificació i per tant es considera adequat actualitzar 
i augmentar els seus imports, per tal de recollir, entre 
d’altres aspectes, l’evolució alcista dels preus dels ha
bitatges. 

D’aquesta manera es contribueix a descarregar pressió 
fiscal sobre un número superior de persones i bàsica
ment sobre les rendes mitjanes, habitualment les més 
perjudicades per aquest tipus d’impostos que graven 
per segona vegada béns i drets que ja han tributat pels 
impostos directes a la renda. 

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 31/2002, DE 30 
DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I ADMINISTRATIVES 

PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

Es modifica l’article 2 de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, que 
queda redactat de la següent manera: 

«ARTICLE 2. MÍNIM EXEMPT 

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2008, el mínim 
exempt de l’impost sobre el patrimoni es fixa en 
300.000 euros. En el cas que el contribuent sigui una 
persona discapacitada física, psíquica o sensorial amb 
un grau de discapacitat igual o superior al 33% però 
inferior al 65% el mínim exempt es fixa en 400.000 eu
ros i en el cas que el contribuent sigui una persona dis
capacitada física, psíquica o sensorial amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 65% el mínim exempt 
es fixa en 600.000 euros». 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupos
tos de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del pro
per exercici pressupostari. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per conse
qüent, deroguen l’article 2 de la Llei 31/2002, de 30 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei. 

SEGONA 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà l’1 de gener de 
2006. 

3.01.02. 

ANNEX. REGLAMENTS I NORMES DE REFERÈNCIA 

– Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives. 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Antoni Fernàndez i Teixidó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposició de llei de tercera modifica-
ció de la Llei 21/2001, del 28 de desem
bre, de mesures fiscals i administrati
ves, pel que fa referència a l’impost 
sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats 
Tram. 202-00010/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 5190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Antoni Fernández Teixidó, dipu
tat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i concordants del Reglament 
del Parlament, presenten per a la seva tramitació la se
güent Proposició de llei de tercera modificació de la 
Llei 21/2002, de 28 de desembre, de mesures fiscals i 
administratives pel que fa referència a l’impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE TERCERA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 

21/2001, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I 

ADMINISTRATIVES PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’IMPOST SO
BRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DO
CUMENTATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’accés a l’habitatge continua sent per a moltes perso
nes un dels problemes més importants de la nostra so
cietat. Són, especialment, la gent jove, les famílies amb 
ingressos baixos o amb ingressos irregulars, les perso
nes aturades i les persones amb discapacitat, qui troben 
més dificultats a l’hora d’accedir a un habitatge, ja si
gui en règim de propietat o en règim de lloguer. 

Malgrat que en els darrers mesos diversos informes 
econòmics comencen a assenyalar una certa desaccele
ració de l’activitat immobiliària, el que és cert és que 
els preus segueixen creixent a un ritme molt elevat i que 
l’esforç que han de fer les persones per a accedir a un 
habitatge és cada vegada més gran. 

Si, a més a més, es tenen en compte les particularitats 
dels col·lectius esmentats (la gent jove, les famílies amb 
ingressos baixos o amb ingressos irregulars, les perso
nes aturades i les persones amb discapacitat) les dificul
tats són encara més grans i l’esforç per a accedir-hi més 
important. 
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És evident que cal que des de les administracions pú
bliques es duguin a terme noves actuacions per a faci
litar l’accés a l’habitatge i treballar per tal que l’esforç 
que actualment s’hi ha de dedicar sigui menor. Una 
manera de facilitar l’accés a l’habitatge d’aquests col·
lectius es donant un tractament fiscal més favorable a 
la compra de l’habitatge. 

Les despeses associades a la compra de l’habitatge aca
ben representant per aquells qui compren gairebé un 
10% addicional a l’import de compra-venda de l’habi
tatge. L’impost sobre transmissions patrimonials i ac
tes jurídics documentats constitueix la major part d’a
quest import addicional. 

Per tal de reduir el pes d’aquestes despeses i, en conse
qüència, reduir l’import final de l’adquisició d’un ha
bitatge, la present llei estableix una bonificació del 50% 
en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes ju
rídics documentats quan els compradors de l’habitatge 
siguin persones joves, persones amb discapacitat, per
sones aturades o famílies amb uns ingressos mitjans in
feriors a sis vegades el Salari Mínim Interprofessional. 

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 21/2001, DE 28 
DE DESEMBRE, DE MESURES FISCALS I ADMINISTRATIVES 

PEL QUE FA REFERÈNCIA A L’IMPOST SOBRE TRANSMISSI
ONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS 

Es modifica l’article 7 de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives, en la 
redacció donada a la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives. 

«Article 7. Tipus de gravamen dels documents notarials 

»Els documents notarials a què fa referència l’article 
31.2 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmis
sions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1993, del 24 de setembre, 
tributen segons els tipus de gravamen següents: 

»a) El 0,1%, en el cas de documents d’adquisició d’ha
bitatges declarats protegits, i també dels documents del 
préstec hipotecari atorgat per a adquirir-los. 

»b) L’1,5%, en el cas de documents en què s’hagi re
nunciat a l’exempció en l’IVA conformement al que 
disposa l’article 20.2 de la Llei de l’Estat 37/1992, del 
28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit. 

»c) El 0,3%, en el cas de documents notarials que for
malitzin la constitució i la modificació de drets reals a 
favor d’una societat de garantia recíproca amb domicili 
social a Catalunya. 

»d) L’1%, en el cas d’altres documents. 

»El tipus establert en la lletra d) d’aquest article es 
reduirà fins el tipus del 0,5% quan es produeixi alguna 
de les circumstàncies següents: 

»i) El subjecte passiu tingui menys de 30 anys i adqui
reixi el primer habitatge. 

»ii) El subjecte passiu sigui una persona amb discapa
citats i adquireixi un habitatge habitual 

»iii) El subjecte passiu acrediti trobar-se en una situa
ció d’atur i adquireixi un habitatge habitual 

»iv) El subjecte passiu pertanyi a una unitat familiar els 
ingressos conjunts de la qual siguin inferiors a 6 vega-
des el Salari Mínim Interprofessional». 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupos
tos de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del pro
per exercici pressupostari. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per conse
qüent, deroguen l’article 3 de la Llei 7/2004, de 16 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives i l’article 12 
de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fis
cals i administratives. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar 
aquesta Llei. 

SEGONA 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

ANNEX. REGLAMENTS I NORMES DE REFERÈNCIA 

– Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i ad
ministratives. 

– Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives. 

– Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives. 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Antoni Fernàndez i Teixidó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposició de llei de reforma parcial 
de l’impost sobre successions i dona
cions 
Tram. 202-00011/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 5191 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Antoni Fernández Teixidó, dipu

3.01.02. 
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tat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100.b i concordants del Regla
ment del Parlament, presenten per a la seva tramitació 
la següent Proposició de llei de reforma parcial de l’im
post sobre successions i donacions. 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE REFORMA PARCIAL DE L’IMPOST 

SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’evolució de l’economia catalana, en general, i de les 
economies familiars catalanes, en particular, obliga a 
continuar avançant en l’objectiu de la simplificació i la 
modernització del règim fiscal, eliminant aquelles figu
res impositives que suposin una doble tributació o que 
puguin comportar conseqüències negatives per al con
junt de l’economia i la societat catalana. 

En aquest sentit, l’impost de successions i donacions 
grava unes transmissions de béns i de renda, l’obtenció 
dels quals ha estat ja gravada per l’IRPF i la seva acu
mulació per l’Impost sobre el Patrimoni. És a dir, un 
mateix bé pot haver estat objecte de tributació per tres 
diferents impostos i, fins i tot, es poden arribar a gravar 
situacions en les quals no s’aprecia cap augment de la 
riquesa disponible, com per exemple heretant la resi
dència habitual o els diners dipositats en un compte 
d’estalvi compartit, convertint-lo, en algunes ocasions, 
en un impost que vulnera els principis d’igualtat i de 
capacitat econòmica. 

Pel fet de tractar-se, l’impost sobre successions i dona
cions, d’un tribut de naturalesa estatal, des de Catalu
nya no és possible decretar-ne la seva supressió total. 
Correspon a l’Estat espanyol aquesta tasca, en la qual 
s’haurien de contemplar les corresponents compensa
cions econòmiques per a les comunitats autònomes, 
amb la finalitat que la supressió d’aquest impost no su
posés cap perjudici per a les mateixes i es pogués con
tinuar garantint la seva pròpia autonomia i suficiència 
financera, tal i com s’estableix en el principi de lleial
tat institucional recollit a la LOFCA. 

Malgrat això, el que sí que està en mans de Catalunya 
és reduir, fins a la seva pràctica desfiscalització, la tri
butació per aquest impost per als ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, com ja han fet altres Comunitats Autòno
mes com ara el País Basc, Navarra, Cantàbria, Madrid, 
La Rioja, Aragó, València, Illes Balears o Múrcia. 

En efecte, d’acord amb l’actual sistema de correspon
sabilitat fiscal existent a l’Estat espanyol les comunitats 
autònomes sí que tenen capacitat normativa per decidir 
noves reduccions de la base imposable de l’impost, bé 
sigui creant-ne de pròpies o millorant les existents a la 
norma estatal, per reduir la tarifa i les quanties i coefi
cients del patrimoni preexistent i, finalment, per establir 
deduccions i bonificacions de la quota. 

La tendència dominant, doncs, de moltes comunitats 
autònomes cap a l’exempció dels impostos vinculats a 
les transmissions hereditàries de pares a fills, i en deter
minats casos entre cònjuges, així com a l’elevació de 
manera substancial de les reduccions de la base per mo
tius familiars, porta al fet que Catalunya també hagi 

3.01.02. 

d’incorporar aquest millor tractament fiscal, encara que 
sigui tan sols per a subsanar el greuge comparatiu que 
suposa per als catalans i catalanes una major càrrega 
tributària que la resta de ciutadans i ciutadanes de l’Es
tat espanyol. En cas contrari, no només s’estarà creant 
un greuge comparatiu respecte altres ciutadans de l’Es
tat sinó que es potenciarà la deslocalització de contri
buents per motivacions fiscals, amb el perjudici que 
comporta sobre l’economia catalana. 

Així doncs, la voluntat d’aquesta reforma de l’impost 
sobre successions i donacions, que ara es presenta avan
ça cap a la supressió pràcticament total del mateix, 
aprofitant les capacitats normatives de les que disposa 
Catalunya. D’aquesta manera es procedeix a donar com
pliment al compromís que va fer-se per part de la Fede
ració de Convergència i Unió en la passada campanya 
electoral. 

Amb aquest objectiu i per tal de dur a terme la supres
sió de l’impost per al via dels fets, s’incrementen molt 
substancialment les reduccions que es poden aplicar els 
subjectes passius de l’impost; s’estableix l’exempció de 
l’habitatge habitual en un 99%, independentment del 
valor d’aquest; i s’introdueixen dues bonificacions: una 
bonificació per als grups I i II del 99,9 per 100 en la 
quota, i del 95 per 100 i 90 per 100, respectivament per 
als grups III i IV, per a les adquisicions «mortis causa» 
i per a les adquisicions «inter vius». També es redueixen 
substancialment els tipus i els coeficients multiplicadors. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que a Catalunya, la tri
butació per l’Impost de Successions i Donacions tingui 
un caràcter marginal i merament informatiu. 

ARTICLE ÚNIC 

Es modifica la secció segona, en la seva redacció actual, 
de la llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fis
cals i administratives, en els següents termes: 

SECCIÓ SEGONA 

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 

ARTICLE 2. REDUCCIONS DE LA BASE IMPOSABLE 

En les adquisicions mortis causa, incloses les dels be
neficiaris de pòlisses d’assegurances de vida, la base 
liquidable s’obté mitjançant l’aplicació sobre la base 
imposable de les reduccions següents, les quals substi
tueixen les de l’Estat que siguin anàlogues: 

a) La que correspongui de les incloses en els grups se
güents: 

Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors 
de vint-i-un anys: 300.000 euros, més 10.000 euros per 
cada any de menys de vint-i-un que tingui el causaha
vent, fins al límit màxim de 380.000 euros. 

Grup II: adquisicions per descendents i adoptats de 
vint-i-un anys o més, cònjuges, ascendents i adoptants: 
380.000 euros. 

Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
grau, ascendents i descendents per afinitat: 200.000 
euros. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Grup IV: adquisicions per col·laterals de quart grau, 
graus més distants i estranys: 100.000 euros. 

b) Juntament amb la reducció que pogués correspondre 
en funció del grau de parentiu amb el causant, en les 
adquisicions per persones amb disminució física, psí
quica o sensorial, en grau de minusvalidesa igual o su
perior al 33%, s’aplica una reducció de 300.000 euros. 
Si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%, 
la reducció és de 600.000 euros. A aquests efectes, els 
graus de minusvalidesa són els que s’estableixen d’a
cord amb el barem a què es refereix l’article 148 del 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social, apro
vat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. 

c) Amb independència de les reduccions a què fan refe
rència les lletres a i b, s’aplica una reducció del 100%, 
amb un límit de 100.000 euros, sobre les quantitats 
percebudes pels beneficiaris de contractes d’asseguran
ces sobre la vida, quan llur parentiu amb la persona 
contractant morta sigui el de cònjuge, ascendent, des
cendent, adoptant o adoptat. En el cas d’assegurances 
col·lectives o contractades per les empreses en favor de 
llurs treballadors, s’ha d’atendre el grau de parentiu 
entre la persona assegurada i la beneficiària. La reduc
ció és única per subjecte passiu, qualsevol que sigui el 
nombre de contractes d’assegurança de vida dels quals 
sigui beneficiari. En el cas que tingui dret al règim de 
bonificacions i reduccions que estableix la disposició 
transitòria quarta de la Llei de l’Estat 29/1987, de 18 de 
desembre, de l’impost sobre successions i donacions, el 
subjecte passiu pot optar entre aplicar aquest règim o la 
reducció que s’estableix en aquest apartat. 

d) Sens perjudici de les reduccions que siguin proce
dents d’acord amb les lletres a, b i c, en les adquisici
ons mortis causa que corresponguin al cònjuge, als 
descendents o adoptats, als ascendents o adoptants o als 
col·laterals fins al tercer grau del causant, es pot aplicar 
en la base imposable una reducció del 99% sobre el 
valor dels béns i els drets següents, en els termes i les 
condicions que s’especifiquen: 

Primer. El valor net dels elements patrimonials afectes 
a una empresa individual o a una activitat professional 
del causant. També s’aplica la reducció respecte als béns 
del causant utilitzats en el desenvolupament de l’acti
vitat empresarial o professional del cònjuge sobrevi
vent, quan aquest sigui l’adjudicatari dels béns. 

Segon. Les participacions en entitats, amb cotització o 
sense cotització en mercats organitzats, per la part que 
correspongui a la proporció existent entre els actius 
necessaris per a l’exercici de l’activitat empresarial o 
professional, minorats amb l’import dels deutes que en 
deriven, i el valor del patrimoni net de l’entitat. Per a 
gaudir d’aquesta reducció, cal que es compleixin els 
requisits següents: 

a) Que l’entitat no tingui per activitat principal la ges
tió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. S’entén que 
una entitat no gestiona un patrimoni mobiliari o immo
biliari i que, per tant, exerceix una activitat empresari
al quan, per aplicació del que estableix l’article 75 de 
la Llei de l’Estat 43/1995, de 27 de desembre, de l’im
post sobre societats, la dita entitat no compleix les con
dicions perquè es consideri que més de la meitat del seu 

actiu és constituït per valors o és de mera tinença de 
béns. 

b) Que, quan l’entitat tingui forma societària, no hi 
concorrin els supòsits establerts per l’article 75 de la 
Llei de l’Estat 43/1995, de 27 de desembre, de l’impost 
sobre societats, llevat del que estableix la lletra b, nú
mero 1, del dit article. 

c) Que la participació del causant en el capital de l’en
titat fos almenys del 5%, computat de forma individu
al, o del 20%, conjuntament amb el cònjuge, els ascen
dents, els descendents o els col·laterals de segon grau, 
tant per consanguinitat, com per afinitat o adopció. 

d) Que el causant hagués exercit efectivament funcions 
de direcció en l’entitat, tasca per la qual percebés una 
remuneració que representés més del 50% de la totali
tat dels seus rendiments d’activitats econòmiques i del 
treball personal. Als efectes d’aquest càlcul, no s’han de 
computar entre els rendiments d’activitats econòmiques 
i del treball personal els rendiments de l’activitat eco
nòmica a què es refereix l’apartat primer. Quan una 
mateixa persona sigui titular de participacions en diver
ses entitats en les quals desenvolupi tasques directives 
retribuïdes i sempre que hi concorrin les condicions 
establertes per les lletres a, b i c, per al càlcul del per
centatge que representa la remuneració per les funcions 
directives exercides en cada entitat respecte a la totali
tat dels rendiments del treball i per activitats econòmi
ques del causant, no s’hi han d’incloure els rendiments 
derivats de l’exercici de les funcions de direcció en les 
altres entitats. Si la participació en l’entitat és conjun
ta amb alguna o algunes de les persones a què es refe
reix la lletra c, les funcions de direcció i les remunera
cions que en deriven han de complir-se almenys en una 
de les persones del grup de parentiu. 

Tercer. L’habitatge habitual del causant. Aquesta reduc
ció és aplicable al cònjuge, als descendents o adoptats 
i als ascendents o adoptants; en el cas d’un parent col·la
teral, per a gaudir d’aquesta reducció per adquisició de 
l’habitatge habitual, ha d’ésser més gran de seixanta
cinc anys i haver conviscut amb el causant durant els 
dos anys anteriors a la seva mort. 

Quart. Les finques rústiques de dedicació forestal que 
disposin d’un pla tècnic de gestió i millora forestal apro
vat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
o pel Departament de Medi Ambient. També s’aplica la 
reducció si el pla forestal esmentat és aprovat dins el 
termini de presentació voluntària establert pel Regla
ment de l’impost. 

Cinquè. Els béns culturals d’interès nacional i els béns 
mobles catalogats qualificats i inscrits d’acord amb la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català; els béns inscrits i catalogats del patrimoni histò
ric o cultural de les altres comunitats autònomes, d’acord 
amb la normativa específica que els reguli, i els béns 
compresos en els apartats u i tres de l’article 4 de la Llei 
de l’Estat 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el 
patrimoni. 

Sisè. Les reduccions establertes per aquesta lletra d 
s’apliquen en el cas d’adquisició tant de la plena o nua 
propietat com de qualsevol altre dret sobre els béns 
afectats. 

3.01.02. 
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Setè. El gaudi definitiu de la reducció establerta per 
l’apartat primer d’aquesta lletra d resta condicionat al 
manteniment de l’exercici de la mateixa activitat i de la 
titularitat i l’afectació a aquesta dels mateixos béns i 
drets, o els seus subrogats amb un valor equivalent, en 
el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys se
güents a la mort del causant, llevat que aquest morís 
dins aquest termini. També el gaudi definitiu de la re
ducció establerta en els apartats segon i tercer d’aquesta 
lletra d resta condicionat al manteniment de l’adquisi
ció en el patrimoni de l’adquirent en el termini assenya
lat anteriorment, amb la mateixa excepció. 

Vuitè. Quant a la reducció establerta per l’apartat quart, 
el gaudi definitiu d’aquesta resta condicionat al mante
niment de la titularitat de la finca en el patrimoni de 
l’adquirent durant els cinc anys següents a la mort del 
causant, llevat que, al seu torn, morís l’adquirent dins 
aquest termini. 

Novè. Quant a la reducció establerta per l’apartat cin
què, el gaudi definitiu d’aquesta resta condicionat al 
manteniment de la titularitat dels béns adquirits en el 
patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents 
a la mort del causant, llevat que, al seu torn, morís l’ad
quirent dins aquest termini o els adquireixi la Genera
litat. 

Desè. El causahavent no pot fer actes de disposició i 
operacions societàries que, directament o indirecta
ment, puguin donar lloc a una minoració substancial 
del valor de l’adquisició. 

Onzè. En el cas d’incompliment dels requisits a què es 
refereixen els apartats setè, vuitè, novè i desè, el subjec
te passiu ha de pagar, dins el termini reglamentari de 
declaració-liquidació corresponent a actes de transmis
sió inter vius, la part de l’impost que s’hagi deixat d’in
gressar com a conseqüència de la reducció practicada 
juntament amb els interessos de demora acreditats. Els 
interessos no «es produeixen», sinó que la Generalitat 
hi té dret (en merita) o la reconeixen com a creditora (li 
acrediten). 

2. Si uns mateixos béns o drets, en un període màxim 
de deu anys, fossin subjecte de dues o més transmissi
ons mortis causa en favor del cònjuge, dels descen
dents, dels ascendents, dels adoptants o dels adoptats, 

en la segona i ulteriors transmissions s’ha de practicar 
en la base imposable, amb caràcter alternatiu, la més 
favorable de les dues reduccions següents: 

a) Una reducció en una quantia equivalent a l’import de 
les quotes de l’impost sobre successions i donacions 
satisfetes per raó de les transmissions mortis causa pre
cedents. 

b) La reducció que resulti en funció de l’escala següent: 

Primer. Reducció del 50% del valor real dels béns i els 
drets, quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi 
produït dins l’any natural següent comptat des de la 
data de la primera transmissió o l’anterior. 

Segon. Reducció del 30% del valor real dels béns i els 
drets, quan la segona transmissió mortis causa o la ul
terior s’hagi esdevingut després del primer any i abans 
del transcurs de cinc anys naturals comptats des de la 
data de la primera transmissió o l’anterior. 

Tercer. Reducció del 10% del valor real dels béns i els 
drets quan la segona transmissió o la ulterior s’hagi 
produït després dels cinc anys naturals següents a la 
data de la primera transmissió mortis causa o l’anteri
or. 

Quart. En el cas que les reduccions a què es refereixen 
els punts primer, segon i tercer d’aquesta lletra recai
guin sobre béns i drets als quals sigui aplicable el que 
disposa la lletra d de l’apartat 1, el percentatge de re
ducció només s’aplica al romanent del valor del bé o el 
dret que no n’és objecte. 

3. L’aplicació de les reduccions a què fa referència 
l’apartat 2 és condicionada al fet que, per raó de la pri
mera adquisició mortis causa o l’anterior, s’hagi produ
ït una tributació efectiva en concepte de l’impost sobre 
successions i donacions, i s’entén sens perjudici de les 
reduccions que hi escaiguin. En qualsevol cas, s’admet 
la subrogació de béns o drets sempre que s’acrediti fe
faentment. 

ARTICLE 3. TARIFA 

La quota íntegra de l’impost sobre successions i dona
cions s’obté aplicant a la base liquidable, calculada 
segons el que es disposa en l’article 2 d’aquesta Llei, 
l’escala següent: 

Base liquidable 
Fins a euros 

Quota íntegra 
Euros 

Resta base liquidable 
Fins a euros 

Tipus 
% 

0,00 
1.000.000,00 
3.000.000,00 

0,00 
50.000,00 

250.000,00 

1.000.000,00 
3.000.000,00 
en endavant 

5,00 
10,00 
15,00 

ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA 

La quota tributària per l’impost sobre successions i 
donacions s’obté aplicant a la quota íntegra el coefici
ent multiplicador que correspongui dels que s’indiquen 
a continuació, establerts en funció del patrimoni pree
xistent del contribuent i del grup, segons el grau de 
parentiu, assenyalat en l’article 2 anterior: 

3.10.25. 

Grau de parentiu 

Grups I i II Grup III Grup IV 

1,00 1,10 1,20 
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Quan la diferència entre la quota tributària obtinguda 
per l’aplicació del coeficient multiplicador que corres-
pon i la que resulta d’aplicar a la mateixa quota íntegra 
el coeficient multiplicador immediat inferior és més 
gran que la que hi ha entre l’import del patrimoni pre
existent tingut en compte per a la liquidació i l’import 
màxim del tram de patrimoni preexistent que motiva 
l’aplicació de l’esmentat coeficient multiplicador infe
rior, aquella es redueix en l’import de l’excés. 

ARTICLE 4 BIS. BONIFICACIONS EN ADQUISICIONS «MORTIS 

CAUSA» 

Els subjectes passius inclosos en els grups I i II dels 
previstos en la lletra a) de l’article 2 de la present llei 
aplicaran una bonificació del 99,9 per 100 en la quota 
tributària derivada d’adquisicions «mortis causa» i de 
quantitats percebudes per beneficiaris d’assegurances 
de vida que s’acumulin a la resta de béns i drets que 
integren la porció hereditària del beneficiari. 

Els subjectes passius inclosos en els grups III i IV dels 
previstos en la lletra a) de l’article 2 de la present llei 
aplicaran per als mateixos supòsits esmentats en el pa
ràgraf anterior una bonificació del 95,0 per 100 i del 
90,0 per cent en la quota tributària, respectivament. 

ARTICLE 4 TER. BONIFICACIONS EN ADQUISICIONS «INTER 

VIVOS» 

En les adquisicions «inter vius», els subjectes passius 
inclosos en els grups I i II de parentiu previstos en la 
lletra a) de l’article 2 de la present llei, aplicaran una 
bonificació del 99,9 per 100 a la quota tributària deri
vada de les mateixes. Serà requisit necessari per a 
l’aplicació d’aquesta bonificació que la donació es for
malitzi en document públic. 

Els subjectes passius inclosos en els grups III i IV dels 
previstos en la lletra a) de l’article 2 de la present llei 
aplicaran per als mateixos supòsits esmentats en el pa
ràgraf anterior una bonificació del 95,0 per 100 i del 
90,0 per cent en la quota tributària, respectivament. 

Quan la donació sigui en metàl·lic o en qualsevol dels 
béns o drets contemplats en l’article 12 de la Llei 19/ 
1991, de 6 de juny, del Impost sobre el Patrimoni, la 
bonificació només serà aplicable quan l’origen dels 
fons donats estigui degudament justificat, sempre que, 
a més, s’hagi manifestat en el propi document públic en 
el qual es formalitzi la transmissió l’origen d’aquests 
fons. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 

Resten derogades qualssevol disposicions que contra
diguin el que estableix aquesta Llei. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. DESPLEGAMENT NORMATIU 

S’autoritza al Govern i el conseller o consellera del 
Departament d’Economia i Finances perquè dictin les 
normes necessàries per al desplegament d’aquesta Llei. 

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya, i aquells preceptes el compliment dels quals exi
geix la realització de despesa amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a par
tir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos cor
responent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei. 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Antoni Fernández Teixidó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 3.10.25. 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació del Decret 279/2006, relatiu als 
drets i els deures de l’alumnat i a la 
regulació de la convivència en els cen
tres educatius no universitaris 
Tram. 250-00015/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP MIXT (REG. 2712) 

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS 

ESMENA NÚM. 1 
1 D’addició 

G. Mixt 

«6. Impulsar medidas para que el equipo directivo 
disponga de competencia para la toma de decisiones 
en casos especialmente graves sin esperar a la reunión 
del Consejo Escolar.» 

ESMENA NÚM. 2 
2 D’addició 

G. Mixt 

«7. Controlar los accesos a las escuelas e institutos por 
personal especializado para evitar la venta y consumo 
de drogas dentro del recinto escolar, e impedir actos de 
violencia y mobbing escolar.» 

ESMENA NÚM. 3 
3 D’addició 

G. Mixt 

«8. Evitar el traslado a otros centros escolares de alum
nos conductuales; y en su lugar, educarlos en centros 
especialmente preparados con personal especializado 
y medidas adecuadas a su comportamiento.» 

3.10.25. 
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ESMENA NÚM. 4 ESMENES PRESENTADES PELS G. P. SOCIALISTES 

4 D’addició CIUTADANS PEL CANVI, D’ESQUERRA REPUBLICANA 
G. Mixt DE CATALUNYA I D’INICIATIVA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 4645 I 4978)«9. Proteger a las víctimas de mobbing y bullying es
colar.» APARTAT 1
 

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’un gimnàs al CEIP L’Aragai, de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
Tram. 250-00016/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CEU, 27.02.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTADANS 

PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA I PEL G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 4880) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a estudiar la construcció d’un gimnàs al CEIP 
L’Aragai, de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la pla
nificació elaborada pels Serveis Territorials de Barce
lona-Comarques que preveu l’anàlisi d’aquest projecte 
pròximament.» 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a adoptar les mesures 
necessàries per a facilitar l’accés de 
les persones sordes oralistes als ca
nals de televisió dependents de la Cor
poració Catalana de Ràdio i Televisió 
Tram. 250-00018/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 22.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP MIXT (REG. 2690) 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 1 
De modificació 1 
G. Mixt 

«4. Garantir els mitjans tècnics necessaris per a la trans
cripció immediata al català i castellà dels continguts 
emesos per la CCRTV mitjançant el sistema d’Esteno
típia informatitzada.» 

3.10.25. 

ESMENA NÚM. 1 
1 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«1. Continuar adoptant les mesures necessàries...» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 2 
De modificació 2 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«2. En el marc de la modernització tecnològica que 
suposa la implantació de la TDT i la conseqüent apa
gada analògica, assolir també la subtitulació dels es-
pais electorals...» 

APARTAT 3 

ESMENA NÚM. 3 
De modificació 3 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«3. D’acord amb la planificació tècnica adient, conti
nuar facilitant totes les mesures...» 

APARTAT 4 

ESMENA NÚM. 4 
De supressió 4 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

De tot el text de l’apartat 4. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  
 

 

  

 

   
  

   
 

 

 

19 

Núm. 39 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 5 de març de 2007 

Proposta de resolució sobre la reduc
ció dels tipus impositius de l’impost 
d’actes jurídics documentals que gra
ven els documents notarials, especial
ment els que afecten l’adquisició d’ha
bitatges 
Tram. 250-00028/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CEF, 23.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 3537) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a que, de cara al proper exercici pressuposta
ri, impulsi la modificació de la legislació vigent per tal 
de reduir a la meitat els tipus impositius de l’impost 
d’actes jurídics documentals que graven els documents 
notarials, quan afectin a l’adquisició d’habitatges, com 
poden ser els d’obra nova o constitució i modificació de 
préstecs hipotecaris, establint amb caràcter general ti-
pus més reduïts quan es tracti de l’adquisició de l’ha
bitatge habitual.» 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP MIXT (REG. 3688) 

ESMENA NÚM. 1 
D’addició1 
G. Mixt (1) 

«Igualment, es sol·licita l’impuls de la modificació de 
la legislació vigent per fixar tipus súper reduïts per a 
les hipoteques inverses per a persones més grans de 70 
anys i per a l’adquisició d’habitatges habituals amb un 
valor de cadastre inferior a 150.000 euros.» 

Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista 
C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Ba
ges) 
Tram. 250-00039/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 28.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES 
CIUTADANS PEL CANVI, G. P. D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA 

VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 4690) 

ESMENA NÚM. 1 
1 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

«El Govern estudiarà, la gratuïtat temporal del peatge 
de l’autopista C-16 a l’altura de Sant Vicenç de Caste
llet, per algunes franges horàries, per als usuaris del 
recorregut Manresa - Sant Vicenç de Castellet, en les 
dues direccions.» 

Proposta de resolució sobre el Centre 
Bàsic de Salut de Gavà Mar, a Gavà 
(Baix Llobregat) 
Tram. 250-00053/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre l’arribada 
del tren d’alta velocitat a Barcelona 
Tram. 250-00054/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

3.10.25. 
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Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007).
 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un calendari d’execució i des
plegament del títol III de l’Estatut 
Tram. 250-00055/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre l’exigèn
cia que el Govern no augmenti les tari
fes de transport públic per sobre de 
l’índex de preus de consum anual 
Tram. 250-00058/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat mercantil a Reus (Baix Camp) 
Tram. 250-00056/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la realit
zació de les obres de millora integral 
de la carretera C-14 en el tram com
près entre Coll de Nargó i Adrall (Alt 
Urgell) 
Tram. 250-00059/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un jutjat contenciós administratiu a 
Reus (Baix Camp) 
Tram. 250-00057/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la substi
tució dels suports de les tanques de 
seguretat de les autopistes 
Tram. 250-00060/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre el servei 
de tren de Reus (Baix Camp) a Tarra
gona i Barcelona 
Tram. 250-00061/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la difusió 
dels acords i les decisions del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya 
Tram. 250-00065/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del centre d’atenció primària Ama
deu Torner, de l’Hospitalet de Llobre
gat (Barcelonès) 
Tram. 250-00062/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre l’autorit
zació prèvia del Consell de l’Audiovi
sual de Catalunya dels anuncis institu
cionals 
Tram. 250-00064/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la situa
ció dels menors desemparats 
Tram. 250-00066/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre les obres 
de construcció del nou CEIP Progrés, 
de Badalona (Barcelonès) 
Tram. 250-00067/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 
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Proposta de resolució sobre el Regis
tre d’assegurances de cobertura de 
mort 
Tram. 250-00068/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de l’hospital comarcal de la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell) 
Tram. 250-00071/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la inclu
sió del centre educatiu Montclar en la 
zona d’influència d’Igualada (Anoia) 
per a l’admissió d’alumnes del curs 
2006-2007 
Tram. 250-00069/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre el cens de 
catalans residents a l’exterior 
Tram. 250-00072/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’estudis per a resoldre el proble
ma del desbordament del riu Daró a la 
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 
Tram. 250-00070/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la confec
ció de protocols de detecció i interven
ció en casos de maltractaments a la 
gent gran 
Tram. 250-00073/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 
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Proposta de resolució de condemna 
de l’atemptat d’ETA a Madrid el 30 de 
desembre de 2006 i sobre la política 
antiterrorista del Govern de l’Estat 
Tram. 250-00074/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007. 

Proposta de resolució sobre el servei 
de ginecologia de l’àrea bàsica de sa
lut de Gandesa (Terra Alta) 
Tram. 250-00075/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5661). 

Malgrat aquestes barreres, és lloc freqüent de visita de 
milers de barcelonins que s’acosten a la seva platja, al 
seu mercat o als seus restaurants i botigues. Aquestes 
visites són constants durant l’any però encara ho són 
més a la temporada d’estiu per l’atractiu de la platja. 

Però una de les coses que preocupa als veïns és la se
guretat del barri. La comissaria dels Mossos d’Esqua
dra del districte de Ciutat Vella està ubicada al carrer 
Nou de la Rambla a tocar de l’Avinguda del Paral·lel, 
molt lluny del barri. Aquest fet fa que les persones que 
són víctimes de delictes hagin de fer un llarg desplaça
ment per presentar la corresponent denúncia i en molts 
casos desisteixen. 

Per aquesta raó, el plenari del Consell de Districte de 
Ciutat Vella va aprovar per unanimitat, a proposta del 
grup del Partit Popular de Catalunya, una moció en la 
que es demanava que els Mossos d’Esquadra obrissin 
una oficina de denúncies al barri de la Barceloneta. 
Aquesta oficina serviria per tramitar denúncies dels fets 
delictius comesos en aquest barri i resultaria especial
ment útil per les freqüents denúncies que es produeixen 
per robatoris a la platja i zones properes a l’estiu. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
obrir una oficina per a la tramitació de denúncies al 
barri de la Barceloneta de Barcelona. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 28.02.2007 a l’01.03.2007).
 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 28.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de denúncies al barri de 
la Barceloneta, de Barcelona 
Tram. 250-00141/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Barri de la Barceloneta de Barcelona té unes especi
als particularitats. A banda de la seva diferent planime
tria es troba ubicat en un extrem del front marítim separat 
de la resta de la ciutat pel port i per la ronda del litoral. 

Proposta de resolució sobre el traçat 
del Corredor del Mediterrani en el tram 
entre Reus i Vila-seca 
Tram. 250-00142/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 5187 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Carles Pellicer i Punyed, Josep Rull 
i Andreu i Carles Sala i Roca diputats del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els estudis informatius de la connexió ferroviària del 
corredor del Mediterrani realitzats pel Ministeri de 
Foment, en els trams corresponents al seu pas pels ter
mes municipals de Reus (Baix Camp) i Vila-seca (Tar
ragonès), varen establir-se dues alternatives possibles 
de traçat, que són conegudes com Alternativa H i Alter
nativa G. Inicialment, l’opció escollida, per entendre
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la més sostenible ambiental i econòmicament, fou l’a
nomenada Alternativa H. 

Així mateix, el traçat seleccionat com a més favorable 
inicialment en els estudis informatiu i d’impacte medi
ambiental –l’Alternativa H–, va ser modificat en el trà
mit d’informació pública (BOE 29-12-2001) entre els 
punts quilomètrics 1,070 a 8,100, al considerar-la una 
modificació de caràcter no substancial, i es va optar per 
la coneguda com Alternativa G. 

La modificació amb posterioritat del traçat, escollida ara 
l’Alternativa G, presenta un conjunt d’inconvenients tant 
de caràcter mediambiental (necessitat de talussos, afec
ció al medi rural) com social (afectació d’habitatges, 
pèrdua de viabilitat econòmica de les explotacions agrà
ries) que no presentava l’opció primerament escollida. 

Per tant, l’Alternativa definitivament triada afecta un 
conjunt de propietaris i de finques que inicialment es
taven excloses del traçat, i, per aquesta circumstància, 
cal tenir-los en compte a fi i efecte d’evitar-los una si
tuació d’indefensió. 

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

Realitzar les actuacions necessàries al seu abast per tal 
que el Ministeri de Foment espanyol revisi els traçat del 
«Corredor del Mediterrani» entre els punts quilomè
trics 1,070 a 8,100 per tal d’evitar la situació d’insegu
retat jurídica de les possibles mancances detectades en 
el procediment administratiu corresponent i procedei
xi d’acord amb l’Alternativa contemplada com a més 
idònia en l’estudi informatiu sotmès a informació pú
blica. 

Parlament de Catalunya, 13 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes, Carles Pellicer i Punyed, Josep Rull 
i Andreu i Carles Sala i Roca, diputats del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de la bonificació per a residents del 
túnel del Cadí a les empreses de l’Alt 
Urgell, la Cerdanya i el Berguedà 
Tram. 250-00143/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 5188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu, Albert Batalla i Siscart, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució. 

3.10.25. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AMPLIAR LA BONIFICACIÓ 

PER A RESIDENTS DEL TÚNEL DEL CADÍ A LES EMPRESES DE 

L’ALT URGELL, LA CERDANYA I EL BERGUEDÀ. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’aplicació, a partir de l’1 de febrer de 2007, de la bo
nificació de la resta del 50% del peatge del Túnel del 
Cadí per als residents a les comarques de l’Alt Urgell, 
la Cerdanya i el Berguedà és una molt bona notícia per 
als ciutadans d’aquestes comarques que durant força 
temps han reivindicat aquesta mesura a través de les 
seves institucions locals i comarcals. 

És cert que la mesura pot suposar un avenç important 
en la relació entre les tres comarques, especialment en 
qüestions laborals i econòmiques. Tot i això, resta en
cara un darrer pas per tal que la barrera desaparegui 
definitivament per aquestes tres comarques i és que 
les empreses alturgellenques, cerdanes i berguedanes. 
Aquesta mesura, que de ben segur contribuiria a millo
rar les relacions econòmiques entre aquestes tres co
marques, ha estat també reivindicada per les associaci
ons d’empresaris dels territoris afectats. 

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar la 
bonificació del 100% del peatge del Túnel del Cadí per 
a les empreses que tinguin el seu domicili fiscal a les 
comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà». 

Parlament de Catalunya, 14 de febrer de 2007 

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

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat de les medicacions per a les perso
nes sense llar 
Tram. 250-00144/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Montserrat 
Nebrera González i Rafael López i Rueda, diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent Propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les persones «sense llar» són usuàries de la Xarxa de 
Salut del Departament de Salut de la Generalitat com la 
resta de ciutadans. 
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Però segons el darrer informe del Síndic de Greuges, 
pel que respecte a les persones «sense llar», hi ha una 
manca de visió global de la salut i de la persona (els 
serveis hospitalaris donen d’alta a persones sense tenir 
una garantia que disposen de llar; no aprofiten l’ingrés 
en urgències pern a fer reconeixements globals de la 
persona...). 

A més, algunes d’aquestes persones «sense llar» pre
senten malalties cròniques per les qual requereixen uns 
tractaments i una medicació especial. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
dur a terme les mesures necessàries per tal de facilitar 
l’accés gratuït a les medicacions de les persones «sen
se llar» i amb pocs recursos econòmics quan aquestes 
pateixin malalties agudes o cròniques. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Montserrat Ne
brera González, Rafael López i Rueda, diputats 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un observatori per a detectar situaci
ons de risc i d’exclusió social de les 
persones sense llar 
Tram. 250-00145/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5214 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Montserrat 
Nebrera González i Rafael López i Rueda, diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Catalunya compta amb un nombre important d’entitats 
socials que treballen amb el col·lectiu de persones «sen
se llar». Són aquestes entitats les que, mitjançant els 
seus serveis al carrer, detecten les situacions de risc en 
que es troben determinades persones o grups socials. 

La que elabora les propostes genèriques, però, és l’ad
ministració mitjançant els seus plans d’inclusió i que, 
de vegades, semblen no tenir en compte la realitat de 
les persones que viuen en situació d’exclusió social 
consolidada. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
crear un Observatori entre la Generalitat de Catalunya 
(entre els Departament involucrats) i les entitats socials 
per tal de poder detectar situacions de rics de determi
nades persones i col·lectius i evitar posteriors casos 
d’exclusió social. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Montserrat 
Nebrera González, Rafael López i Rueda, diputats 

Proposta de resolució sobre la creació 
dels protocols específics de coordina-
ció i treball en xarxa per a les perso
nes sense llar 
Tram. 250-00146/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5215 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007

 A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Montserrat 
Nebrera González i Rafael López i Rueda, diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les persones «sense llar» són usuàries de la Xarxa de 
Salut del Departament de Salut de la Generalitat com la 
resta de ciutadans. 

Però segons el darrer informe del Síndic de Greuges, 
pel que respecte a les persones «sense llar» hi ha una 
manca de visió global de la salut i de la persona (els 
serveis hospitalaris donen d’alta a persones sense tenir 
una garantia que disposen de llar; no aprofiten l’ingrés 
en urgències pern a fer reconeixements globals de la 
persona...). 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
crear protocols específics de coordinació i treball en 
xarxa per les persones sense llar. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Montserrat 
Nebrera González, Rafael López i Rueda, diputats 
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Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics i humans de la 
xarxa sanitària pública per a l’atenció 
correcta de les persones sense llar 
Tram. 250-00147/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5216 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Montserrat 
Nebrera González i Rafael López i Rueda, diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent propos
ta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El fenomen de les persones «sense llar» és tractat a 
Catalunya tant per les administracions públiques com 
per entitats privades. 

Però malgrat aquesta dualitat d’esforços, encara hi ha 
mancances de recursos tant materials com personals 
quan del que es tracta és de millorar les condicions so
cials, sanitàries i econòmiques de les persones que vi
uen en situació d’exclusió social. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
dotar dels recursos materials i personals suficients a la 
xarxa sanitària pública i a la xarxa social pública per 
què les persones «sense llar» puguin ser ateses segons 
les seves necessitats. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Montserrat Ne
brera González, Rafael López i Rueda, diputats 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres de l’estació 
del Camp de Tarragona del tren d’alta 
velocitat 
Tram. 250-00148/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 5277 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 27.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i 
Vivas, Joan Bertomeu i Bertomeu, Dolors Montserrat i 
Culleré, diputats i diputada, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam
bra presenten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els viatgers que es dirigeixen a l’estació de tren de 
l’AVE del Camp de Tarragona es troben absolutament 
desorientats per la manca d’indicacions que facilitin el 
poder arribar a l’estació. 

Actualment no hi ha més que uns indicadors provisio
nals a la carretera N240, però la resta de vies que por
ten a l’estació i que són de titularitat de la Generalitat 
i de la Diputació de Tarragona no tenen cap indicació. 

Aquest fet comporta que molts passatgers es perdin o 
hagin de fer moltes voltes per trobar-les. La situació és 
més complicada pels passatgers que volen agafar el 
primer tren del matí, ja que a aquelles hores la foscor 
de la nit encara dificulta més trobar el camí. 

A hores d’ara aquesta senyalització al voltant de l’es
tació ja hauria d’estar instal·lada als voltants immediats 
de l’estació. Però cal que aquesta estació per la quan
titat de passatge que rebrà estigui ben senyalitzada en 
totes les vies d’accés i també a les autopistes properes, 
per on, amb tota seguretat, arribaran molts passatgers 
que vinguin de comarques més o menys properes. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
procedir a instal·lar les indicacions necessàries en les 
carreteres que porten a l’estació de l’AVE del Camp de 
Tarragona que són de la seva titularitat i a reclamar a la 
resta d’administracions titulars de carreteres i empreses 
concessionàries d’autopistes que instal·lin també aquests 
senyals indicadors. 

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; Rafel Luna i 
Vivas, Juan Bertomeu i Bertomeu, M. Dolors Montser
rat i Culleré, diputats del G. P. del PPC 

3.10.25. 
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3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A EN
COMANAR UN INFORME A LA SINDICATU
RA DE COMPTES O ALTRES ACTUACIONS 

Proposta de resolució per la qual s'en
comana a la Sindicatura de Comptes 
l'elaboració d'un informe de fiscalitza
ció relatiu a la gestió en la contractació 
administrativa i de personal de l'em
presa Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut corresponent als exercicis 2004, 
2005 i 2006 
Tram. 253-00001/08 

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
20 , 23, 31 i 33) 

Al BOPC 20, pàg. 58; al BOPC 23, pàg. 45; al BOPC 
31, pàg. 23 i al BOPC 33, pàg. 81, 

On diu: «250-00046/08» 

Ha de dir: «253-00001/08» 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el traspàs i la millora de 
la xarxa ferroviària de rodalia 
Tram. 302-00010/08 

Esmenes presentades 
Reg. 5489, 5673 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.02.07 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 5489) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb allò que 
preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cambra presen
ta la següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·la
ció al Consell Executiu sobre el traspàs i la millora de la 
xarxa ferroviària de rodalies (NT.:302-00010/VIII). 

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

De modificació de l’apartat 3 

[…] que va anunciar i que s’ha demostrat que és manifes
tament insuficient. Per aquest motiu el Parlament insta el 
Govern a que reclami al Govern de l’Estat l’adopció de les 
següents mesures concretes: 

1. L’increment del personal de la Unitat d’Assistència al 
Viatger de Rodalies fins a les sis-centes persones i que 
aquestes estiguin dotades de l’adequada formació per tal 
de donar una informació fiable a l’usuari. 

2. Dotar els trens d’un sistema de megafonia que permeti 
que es pugui rebre i emetre informació sobre les incidèn
cies del trànsit ferroviari des dels centres de comandament 
de la xarxa. 

3. Incrementar fins a les 50 unitats el nombre de trens 
CIVIA que es venen incorporant a la xarxa de rodalies 
d’arreu de l’Estat des de finals del 2003 i que han trigat 
massa en arribar a Catalunya. 

4. Dotar a rodalies RENFE de Barcelona d’un servei al
ternatiu permanent d’autobusos que pugui estar operatiu 
de forma immediata en cas d’avaries o altres incidències 
a la xarxa. 

5. Establir els mecanismes de coordinació necessaris en
tre la Generalitat, RENFE i l’ATM per tal d’adoptar les 
mesures que garanteixin la mobilitat dels usuaris. 

ESMENA NÚM. 2 
2 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

De modificació de l’apartat 4 

[…] o aquest es realitzi amb un retard superior a trenta 
minuts. 

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 5673) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent esmena al text de la moció 
subsegüent a la interpel·lació tram. 300-00015/08, refe
rent a traspàs i funcionament del servei de rodalies de 
RENFE (302-00010/08). 

ESMENA NÚM. 1 
1 De modificació 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

De substitució del text de la Moció. Nova redacció: 
3.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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«El Parlament de Catalunya dóna suport a les gestions 
i acords impulsats pel Govern de la Generalitat per tal 
de fer efectives les competències que el nou Estatut 
d’Autonomia confereix en matèria de gestió dels ser-
veis ferroviaris  de rodalies i regionals interiors de 
Catalunya i que hores d’ara ja s’han concretat en: 

a) Que el tema del traspàs de competències de gestió 
ferroviària s’inclogui en la primera  reunió de la co
missió mixta Estat-Generalitat que es dediqui a la 
matèria de les infraestructures del transport. 

b) La petició ja formulada al Ministeri de Foment de 
que inverteixi de forma immediata  els 1.800 milions 
d’Euros previstos per actuacions ferroviàries en l’àm
bit de les Rodalies en el protocol firmat entre el Minis
teri de Foment i el Govern de la Generalitat,  així com 
els 260 milions d’euros del Pla de xoc que es va pac
tar el mes de setembre entre les dues administracions 
pel manteniment i millora de la xarxa ferroviària de 
rodalies a Catalunya. 

c) La intenció, ja anunciada pel Govern de la Genera
litat, de fer el seguiment dia a dia del conjunt d’actu
acions del pla de xoc per tal que, si aquestes no resul
ten suficients per capgirar la situació,  demanar-ne la 
implementació d’altres. 

d) Garantir que, en el moment en que es faci efectiu el 
traspàs, l’Administració General de l’Estat ja hagi fet 
les inversions corresponents, que permetin superar el 
dèficit actual, i s’hagi fet efectiva la compra del mate
rial mòbil per donar un servei de qualitat. 

e) Seguir posant  de manifest davant el Ministeri de 
Foment i les empreses públiques responsables totes 
aquelles disfuncions que afectin als serveis ferroviaris 
que es desenvolupen a Catalunya i  seguir col·laborant 
per trobar les solucions que permetin minimitzar els 
seus impactes negatius respecte els usuaris.» 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ridao 
i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, por
taveu ICV-EA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de prevenció 
i eliminació de la sinistralitat laboral 
Tram. 302-00011/08 

Esmenes presentades 
Reg. 5672 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 28.02.07 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 5672) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb 
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la 

3.30.04. 

Cambra presenta la següent esmena a la Moció subse
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la 
política de prevenció i eliminació de la sinistralitat la
boral (NT.:302-00011/VIII). 

ESMENA NÚM. 1 
1 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

D’addició d’un nou apartat 3 

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu 
a traslladar de manera urgent al Govern de l’Estat la 
necessitat d’impulsar una reforma parcial de la llei de 
l’impost de societats (IS), amb l’objectiu que les empre
ses puguin deduir-se fins a un 50% de la quota de l’im
post de societats en concepte de despesa total efectua
da en inversions destinades a millorar la prevenció de 
riscos laborals, o s’estableixin bonificacions i deduc
cions que estimulin i afavoreixin directament les empre
ses que destinin recursos a la implementació de mesu
res de prevenció de riscos laborals.» 

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 

3.30. ALTRES TRAMITACIONS 

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre convivència i conflictes 
als centres educatius 
Tram. 360-00002/08 

Debat de l’Informe en la Comissió 

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor
me en la sessió núm. 2, tinguda els dies 12.02.2007 
(DSPC-C 35). 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre contaminació acústica 
Tram. 360-00003/08 

Canvi de Comissió tramitadora 

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessió del 20.02.2007 

Atès l’acord de la Junta de deixar sense efecte el seu acord 
de 6 de febrer de 2007, s’acorda que l’Informe extraordi
nari del Síndic de Greuges sobre contaminació acústica 
sigui tramitat a la Comissió del Síndic de Greuges. 
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4. INFORMACIÓ 

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

Intergrup de Suport a la Bicicleta 
Tram. 395-00006/08 

Designació de membres 
Reg. 5089, 5166, 5167 i 5347 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 27.02.2007 

A LA MESA EL PARLAMENT 

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, fent ús d’allò que disposa el Reglament de la Cam
bra, us fa avinent la designació del diputat Albert Rivera 
Díaz com a portaveu per l’Intergrup de la bicicleta. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Albert Rivera Díaz 
Portaveu del GP Mixt 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ridao i Martín, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, comunica la de
signació de la Diputada Laura Vilagrà i Pons com a 
membre de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta, d’acord 
amb l’article 62 del Reglament de la Cambra. 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joan Ridao i Martín 
Portaveu del GP ERC 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jaume Bosch i Mestres portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA) d’acord amb allò que preveu el 
Reglament de la Cambra, fa avinent que Francesc Pané 
i Sans serà el diputat del nostre grup que formarà part 
de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta. 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Jaume Bosch i Mestres 
Portaveu GP ICV-EUiA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica l’alta de la 
Diputada Pia Bosch i Codolà com a membre a l’Inter
grup de la bicicleta. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens 
Portaveu del GP SCC 

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sà
hara 
Tram. 395-00007/08 

Designació de membres 
Reg. 5090, 5165, 5168 i 5348 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 27.02.2007 

A LA MESA EL PARLAMENT 

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, fent ús d’allò que disposa el Reglament de la 
Cambra, us fa avinent la designació del diputat José 
Domingo Domingo com a portaveu per l’Intergrup del 
Sàhara. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Albert Rivera Díaz 
Portaveu del GP Mixt 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ridao i Martín, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, comunica la de
signació de la Diputada Anna Simó i Castelló com a 
membre de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàha
ra, d’acord amb l’article 62 del Reglament de la Cam
bra. 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Joan Ridao i Martín 
Portaveu del GP ERC 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jaume Bosch i Mestres portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA) d’acord amb allò que preveu el 
Reglament de la Cambra, fa avinent que Dolors Camats 
i Luis serà la diputada del nostre grup que formarà part 
de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara. 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007 

Jaume Bosch i Mestres 
Portaveu del GP d’ICV-EUiA 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica l’alta de la 
Diputada Consol Prados Martínez com a membre a 
l’Intergrup del Sàhara. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens 
Portaveu del GP SCC 

4.40. 
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES 

Composició de la Comissió d’Afers 
Institucionals 
Tram. 410-00001/08 

Substitució de diputats 
Reg. 5031 i 5223 / Coneixement: Mesa del Par
lament, 27.02.2007 

Baixa: Artur Mas i Gavarró 

Alta: Lluís Corominas i Díaz 

Baixa: Lluís Corominas i Díaz 

Alta: Artur Mas i Gavarró 

Composició de la Comissió de Política 
Cultural 
Tram. 410-00008/08 

Substitució de diputats 
Reg. 5163 i 5164 / Coneixement: Mesa del 
Parlament, 27.02.2007 

Baixa: Pere Vigo i Sallent 

Alta: Jordi Ausàs i Coll 

Composició de la Comissió d’Educa
ció i Universitats 
Tram. 410-00009/08 

Ratificació de la presidenta 

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS 

La Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió tin
guda el dia 16 de febrer de 2007, d’acord amb els arti
cles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratifi
cat com a presidenta la diputada Flora Vilalta i 
Sospedra per a proveir la vacant causada per la renún
cia del Xavier Sabaté i Ibarz. 

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2007 

La secretària La presidenta de la Comissió 
Marina Llansana i Rosich Flora Vilalta i Sospedra 

4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 4.53.03. 

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Agricultura, Alimentació i Ac
ció Rural davant la Comissió d’Agri
cultura, Ramaderia i Pesca perquè 
informi sobre l’actuació prevista al 
capdavant del Departament 
Tram. 354-00012/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 3, del 22.02.2007 (DSPC-C 44). 

Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Economia i Finances davant la 
Comissió d’Economia i Finances per a 
tenir una sessió informativa sobre els 
seus criteris en matèria de política fis
cal i financera i llur aplicació i reper
cussió en les altres comunitats autò
nomes 
Tram. 354-00024/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 1847). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan
ces i Pressupost, sessió del 23.02.2007. 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera 
de Salut sobre el Decret 31/2007, pel 
qual es regulen les condicions per a 
l’exercici de determinades teràpies 
naturals 
Tram. 354-00035/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: M. Belén Pajares i Ribas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 4149). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
27.02.2007. 

4.45.05. 
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Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 20.02.2007. 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge 
amb el conseller de Medi Ambient i 
Habitatge sobre l’actuació del Govern 
amb relació a l’alarma generada per 
les esquerdes aparegudes en els habi
tatges del Prat de Llobregat (Baix Llo
bregat) propers a les obres del tren 
d’alta velocitat 
Tram. 354-00037/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 4394). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 28.02.2007. 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana amb el conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
sobre els cursos que imparteixen els 
Mossos d’Esquadra als propietaris de 
discoteques i sales de festes a la co
missaria de les Corts, de Barcelona 
Tram. 354-00049/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 5668). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 28.02.2007. 

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Freixes Sanjuan, catedràtica de dret 
constitucional de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè 
informi sobre les polítiques d’igualtat 
Tram. 356-00025/08 

Sol·licitud de compareixença de Mari
bel Càrdenas, experta en violència, 
davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè exposi les seves 
consideracions amb relació a la vio
lència de gènere i a la Llei de l’Estat 
contra la violència de gènere 
Tram. 356-00029/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Mila Arcarons i 
Oferil, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Maria Mercè Roca i Perich, del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, Mercè Civit Illa, del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 4540). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 20.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de Mont
serrat Comas d’Argemir, jutgessa i 
membre de l’Observatori contra la Vio
lència Domèstica i de Gènere, davant 
la Comissió sobre els Drets de les Do
nes perquè exposi les seves conside
racions amb relació a la violència de 
gènere i a la Llei de l’Estat contra la 
violència de gènere 
Tram. 356-00030/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Mila Arcarons i 
Oferil, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Maria Mercè Roca i Perich, del Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carina 
Mejías Sánchez, del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, Mercè Civit Illa, del Grup Parlamen
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt 
(reg. 4541). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 20.02.2007. 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 4392). 

4.53.05. 
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Sol·licitud de compareixença de Núria 
Milà, advocada, membre de Dones Ju
ristes i vicepresidenta de la Federació 
de Dones per la Igualtat, davant la Co
missió sobre els Drets de les Dones 
perquè exposi les seves consideraci
ons amb relació a la violència de gène
re i a la Llei de l’Estat contra la violèn
cia de gènere 
Tram. 356-00031/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Mila Arcarons i Ofe
ril, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Maria Mercè Roca i Perich, del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carina Me
jías Sánchez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt (reg. 
4542). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 20.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de Rosa 
Garriga Llorente, directora de la Fun
dació Assistència i Gestió Integral, 
davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè exposi les seves 
consideracions amb relació a la vio
lència de gènere i a la Llei de l’Estat 
contra la violència de gènere 
Tram. 356-00032/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Joana Ortega i Alemany, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, Mila Arcarons i Ofe
ril, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Maria Mercè Roca i Perich, del Grup Parlamen
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carina Me
jías Sánchez, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa, Antonio Robles Almeida, del Grup Mixt (reg. 
4543). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 20.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Ens de Comunicació As
sociativa davant la Comissió de Políti
ca Cultural perquè exposin les seves 
propostes 
Tram. 356-00034/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es
querra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 5234). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Cultural, sessió del 22.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Ministeri de Foment per a coor
dinar l’operació ferroviària en l’àmbit 
metropolità davant la Comissió de Po
lítica Territorial perquè informi sobre el 
Pla d’actuacions urgents per a la millo
ra del servei de rodalia de Renfe 
Tram. 356-00036/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5406). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 28.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de Joan 
Carles Sánchez Molina, director gerent 
d’Idees i Projectes, davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per
què informi sobre el document anome
nat Tarja Agrària 
Tram. 356-00037/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Josep Grau i Seris, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 5790). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, sessió del 28.02.2007. 
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb 
el conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural sobre els objectius i les 
actuacions a impulsar des del Departa
ment 
Tram. 355-00001/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 22.02.2007 
(DSPC-C 44). 

Sessió informativa de la Comissió de 
Política Cultural amb el conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació so
bre les línies d’actuació que se segui
ran des d’aquest departament 
Tram. 355-00014/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis
sió de Política Cultural, del 23.02.2007 (DSPC-C 45). 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb 
el conseller d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural sobre l’actuació prevista 
al capdavant del seu departament 
Tram. 355-00023/08 

Acord de tenir la sessió informativa 

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 3, del 22.02.2007 (DSPC-C 44). 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 22.02.2007 
(DSPC-C 44). 

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

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES 

4.70.05. 

Memòria del Consell Interuniversitari 
de Catalunya corresponent al 2005 
Tram. 334-00010/08 

Presentació: M. Àngels Cabasés Piqué, 
secretària general de Consell Interuniver
sitari de Catalunya 
Reg. 5272 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió de Política Cultural: Mesa del Parlament, 
27.02.2007 

M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual 
President del Parlament de Catalunya 

Molt Honorable Senyor, 

Per tal de donar compliment a allò que estableix l’arti
cle 126.4 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universi
tats de Catalunya, us trametem la Memòria del Consell 
Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2005. 

Cordialment, 

M. Àngels Cabasés i Piqué 
Secretaria general 

Barcelona, 12 de febrer de 2007 

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Diversos informes de fiscalització del 
Tribunal de Comptes 
Tram. 337-00009/08 

Presentació: President, del Tribunal de 
Comptes 
Coneixement: Mesa del Parlament, 27.02.2007 
Reg. 5273 / 

MUY HONORABLE SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE 

CATALUÑA 

Tengo el honor de remitir a V. E., para su conocimiento, 
un ejemplar de la Moción y de los últimos Informes de 
fiscalización aprobados por el Pleno del Tribunal de 
Cuentas: 

4.53.10. 
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– Moción sobre la aplicación de principios y normas 
contables uniformes en el sector público. 

– Informe de Fiscalización de las inversiones de la 
Jefatura Central de Tráfico en Seguridad Vial, ejercicio 
2002. 

– Informe de Fiscalización de la gestión y de la contra
tación derivadas de las prestaciones sociales y sanitarias 
de los trabajadores integrados en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, 
ejercicio 2004. 

– Informe de Fiscalización de las principales actua
ciones realizadas por AENA en el desarrollo del Plan 
Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas aprobado el 
19 de noviembre de 1999 y de su situación a 31 de 
diciembre de 2004. 

– Informe de Fiscalización de la situación del Inmo
vilizado material de la Entidad Pública Empresarial Fe
rrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) a 31 de diciembre 
de 2002. 

– Informe de Fiscalización del Consejo Económico y 
Social, ejercicio 2004. 

– Informe de Fiscalización de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, ejercicio 2002. 

– Informe de Fiscalización de la Gestión de los Servi
cios Funerarios y de Cementerios. 

– Informe de Fiscalización del Consorcio de Salamanca 
2002 y de las inversiones del Programa Edificios 2002. 

– Informe de Fiscalización de la Gestión de la Tasa por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del do
minio público local. 

– Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de El Puer
to de Santa María, ejercicios 1995 a 2000. 

– Informe de Fiscalización de las Contabilidades Elec
torales de las Elecciones al Consejo General de Arán, 
celebradas el 25 de mayo de 2003, y de las Elecciones 
al Parlamento de Cataluña, celebradas el 16 de noviem
bre de 2003. 

Madrid, 7 de febrero de 2007 

Ubaldo Nieto de Alba 
Presidente del Tribunal de Cuentas 

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

4.90. RÈGIM INTERIOR 

PRESSUPOST DEL PARLAMENT 4.90.05. 

Pressupost del Parlament per al 2007 
Tram. 230-00001/08 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el 28 de febrer 
de 2007, ha debatut el Dictamen de la Mesa Ampliada 
relatiu al pressupost del Parlament per al 2007. 

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 29.4 
del Reglament, ha adoptat els acords següents: 

1. Aprovar el Projecte de pressupost del Parlament per 
al 2007 (tram. 230-00001/08) 

2. Aprovar el següent article del pressupost de la Gene
ralitat de Catalunya per al 2007: 

«Primera: 

»La Mesa Ampliada del Parlament ha d’incorporar el 
romanent de crèdit de la secció PA del pressupost per 
al 2006 als mateixos capítols del pressupost per al 
2007. 

»Segona: 

»Les dotacions pressupostàries de la secció PA1 s’han 
de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, 
a mesura que aquest les demani. 

»Tercera: 

»La Mesa Ampliada del Parlament pot acordar modifi
cacions de crèdit entre conceptes de la secció PA sen
se limitacions, la qual cosa s’ha de comunicar al Depar
tament d’Economia i Finances.» 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

El secretari tercer El president del Parlament 
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual 
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PRESSUPOST PER AL 2007 

CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.708.916,39 

Article 10. Assignacions als diputats 
Article 11. Personal eventual 
Article 12. Personal funcionari 
Article 13. Personal laboral 
Article 15. Incentius rendiment i activitats extraordinàries 
Article 16. Assegurances i cotitzacions socials 
Article 17. Pensions i altres prestacions socials 

7.049.288,80 
411.621,06 

11.576.601,29 
429.000,00 

1.050.000,00 
4.292.929,24 

899.476,00 

CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS 15.327.713,24 

Article 20. Lloguers i cànons 
Article 21. Conservació i reparació 
Article 22. Material, subministraments i altres 
Article 23. Indemnitzacions per raó del servei 
Article 24. Despeses de publicacions 

818.955,60 
938.928,28 

8.369.636,12 
4.748.193,24 

452.000,00 

CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.100.000,00 

Article 48. Als grups parlamentaris 17.100.000,00 

CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 8.456.159,07 

Article 61. Inversions en edificis i altres construccions 
Article 62. Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 
Article 64. Inversions en mobiliari i estris 
Article 65. Inversions en equips de procés de dades 
Article 67. Inversions en altre immobilitzat material 

3.365.000,00 
2.788.480,41 

940.952,66 
1.170.855,52 

190.870,48 

CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 20.000,00 

Article 83. Concessió préstecs i bestretes fora del sector públic 20.000,00 

Total pressupost 66.612.788,70 

4.90.15. CONTRACTACIÓ 

Contracte d’obres per a la construcció 
d’un bar restaurant a la planta baixa 
del Parlament 
Tram. 600-00007/07 

Adjudicació del contracte 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007 

ANUNCI 

Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya del 20 
de febrer de 2007, que acorda d’adjudicar la contracta
ció de les obres per a la construcció d’un bar restaurant 
a la planta baixa del Parlament de Catalunya (núm. ex
pedient 144/06 i núm. tramitació 600-00007/07). 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de 
febrer de 2007, ha acordat d’adjudicar definitivament a 
l’empresa F. Closa Alegret, SA, el contracte d’obres per 
a la construcció d’un bar restaurant a la planta baixa del 
Parlament de Catalunya per un preu de 3.441.962,63 
euros (IVA inclòs). 

Així mateix, la Mesa ha determinat de notificar a l’ad
judicatari i a tots els licitadors l’acord d’adjudicació de
finitiva, sens perjudici que se’n faci la publicació per
tinent en els diaris oficials. Finalment, ha acordat de 
requerir a l’adjudicatari perquè dipositi la fiança defi
nitiva i comparegui el dia i l’hora que se li indiqui per 
a signar el contracte corresponent. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 
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