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Segon període Dimecres, 7 de març de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 

3.01.01. 

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. 3 

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
roga del termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat. p. 3 

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. 3 

Projecte de llei de l’Institut Català Inter
nacional per la Pau (tram. 200-00013/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes a la totalitat. p. 3 

Projecte de llei del Memorial Democrà
tic (tram. 200-00014/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes a la totalitat. p. 3 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 200-00015/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes a la to
talitat. p. 3 

Projecte de llei del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08). Tra
mitació pel procediment d’urgència. p. 4 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions (tram. 200-00017/08). Pròrroga del ter
mini de presentació d’esmenes a la totalitat. p.4 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

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.4 

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. p.4 

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.4 

Proposta de resolució sobre l’autoritza
ció prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
dels anuncis institucionals (tram. 250-00064/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 5 

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. 5 

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. 5 

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). Pròrrogues del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 5 

3.15.	 Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model de gestió de l’aeroport de 
Barcelona (tram. 302-00013/08). Presentació. p. 5 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a afavorir la relació 
de l’Administració amb els ciutadans en les dues 
llengües oficials (tram. 302-00014/08). Presentació. p. 6 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques en matèria de joventut 
(tram. 302-00015/08). Presentació. p. 7 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model d’immersió lingüística en 
l’àmbit de l’educació (tram. 302-00016/08). Presen
tació. p. 8 

4. 
4.70. 

4.70.01. 

INFORMACIÓ 
Comunicacions del president de la 
Generalitat i del Govern, i d’altres 
òrgans 
Composició del Govern, delegaci
ons de funcions i encàrrecs de des
patx 

Encàrrec del despatx del conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa al conseller de 
Governació i Administracions Públiques (tram. 330
00005/08). Coneixement. p. 9 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I 

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

ALTRES PROPOSTES DE NORMA 

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6066). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

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

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007. 

3.01.01. 

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
 
Catalunya (reg. 6031).
 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
 
hàbils (del 08.03.2007 al 09.03.2007).
 

Finiment del termini: 12.03.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007.
 

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. 6066). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007. 

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. 6066). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007. 

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. 6066). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007. 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
Tram. 200-00015/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6066). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 06.03.2007 al 08.03.2007). 

Finiment del termini: 09.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 
Tram. 200-00016/08 

Tramitació pel procediment d’urgència 

A petició dels 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, formulada en la reunió de la Junta de Por
taveus i d’acord amb l’article 96 del Reglament, s’acor
da que sigui tramitat pel procediment d’urgència i que, 
a partir de l’eventual pròrroga del termini de presenta-
ció d’esmenes a la totalitat, els terminis siguin reduïts 
a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 06.03.2007. 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions 
Tram. 200-00017/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6066). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.03.2007 al 19.03.2007). 

Finiment del termini: 20.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 06.03.2007. 

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 

3.10.25. 

L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 

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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

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. 5895). 

Pròrroga: 1 dia hàbil. 

Finiment del termini: 05.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 02.03.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 6008).
 

Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
 

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 05.03.2007.
 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model de gestió de 
l’aeroport de Barcelona 
Tram. 302-00013/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 5906 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 02.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Rull i Andreu, di
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió de 
l’aeroport de Barcelona. (Tram. 300-00020/08) 

3.15. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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MOCIÓ 

«1) El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
definir un model de gestió aeroportuària, propi de Ca
talunya, consensuat parlamentàriament i amb la societat 
civil del país. 

2) El Parlament de Catalunya expressa la conveniència 
de crear, d’acord amb els procediments fixats pel Re
glament d’aquesta Cambra, una Comissió d’Estudi per 
consensuar el model de gestió abans assenyalat, que 
pugui preveure la participació del món acadèmic, eco
nòmic i social, així com l’elaboració d’un dictamen en 
el termini de dos mesos. En el seu cas, el dictamen, 
d’acord amb les previsions del Reglament, hauria de 
preveure la redacció d’una proposta de resolució per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels diputats una pro
posició de llei que fixi el model de gestió i la formalit
zació del traspàs dels aeroports de la Generalitat. 

3) El Parlament de Catalunya considera que, ateses les 
darreres preses de posició d’AENA (Aeropuertos Espa
ñoles y Navegación Aérea), no s’ha de prendre cap 
decisió sobre l’adjudicació dels espais de la futura Ter
minal Sud de l’Aeroport de Barcelona, fins que no es 
concreti el model de gestió i la Generalitat tingui assu
mides les competències.» 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les mesures per a afavo
rir la relació de l’Administració amb els 
ciutadans en les dues llengües oficials 
Tram. 302-00014/08 

Presentació: Grup Mixt 
Reg. 6000 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 05.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt, que pertany al partit de Ciutadans - Partit de la 
Ciutadania, d’acord amb allò establert a l’article 139.1 
del Reglament del Parlament, presenta la següent mo
ció subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
mesures que afavoreixen la relació dels ciutadans amb 
l’Administració en les llengües oficials (tram. 300
00018/08). 

Catalunya és una Comunitat Autònoma a la que els 
seus habitants parlen diverses llengües; tanmateix, per 
raons històriques i demogràfiques existeixen dues llen
gües d’ús majoritari, el castellà i el català a tot el terri
tori, i l’occità a la Vall d’Aran. Aquesta realitat social, 
troba la seva lògica expressió normativa a l’article 6 de 
l’Estatut d’Autonomia que declara com a llengües ofi
cials de Catalunya, el castellà, el català i l’occità a la 
Vall d’Aran. Les Administracions Públiques s’han d’a
justar a aquesta realitat social i al bloc constitucional, 
integrat per l’art. 3 de la Constitució Espanyola i l’ar

3.15. 

ticle 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I, fona
mentat en això, evitar la discriminació per raons de 
llengües entre els ciutadans residents a Catalunya. 

Per aquesta raó, el Parlament de Catalunya insta al Go
vern a adoptar les mesures necessàries i a promoure les 
modificacions legislatives pertinents per a: 

1. Garantir que les comunicacions i notificacions ofici
als dirigides a les persones físiques i jurídiques de Ca
talunya, es facin en la llengua oficial de la seva elecció 
o en la que el ciutadà s’hagi adreçat a l’Administració 
prèviament. 

2. Instar a les demés administracions publiques a que 
les comunicacions i notificacions dirigides a les perso
nes físiques i jurídiques de Catalunya es facin en la 
llengua oficial de la seva elecció o en la que el ciutadà 
s’hagi adreçat a l’Administració prèviament. 

3. Garantir que la rotulació dels edificis de l’Adminis
tració Pública es faci al menys en català, castellà i oc
cità a la Vall d’Aran. 

4. Assegurar que els impresos oficials de l’Administra
ció es troben a disposició dels usuaris sense demores i 
en igualtat de condicions, al menys en català, castellà 
i occità a la Vall d’Aran. 

5. Garantir que les comunicacions que s’insten des de 
l’Administració Pública d’ofici i sense petició prèvia 
dels ciutadans, es presentin al menys en català, castellà 
i occità a la Vall d’Aran. 

6. Garantir que per motius de seguretat i a raó dels drets 
lingüístics de l’administrat, la senyalització viària es 
faci també al menys en català, castellà i occità a la Vall 
d’Aran. 

7. La publicitat Institucional, s’ha de presentar al menys 
en català, castellà i occità a la Vall d’Aran. 

8. Garantir que tant les pàgines web de l’Administració 
Autonòmica com els formularis que s’hi puguin descar
regar, estaran disponibles al menys en castellà i català 
i també en occità. 

9. Respectar la lliure elecció idiomàtica en la presenta-
ció de documentació en els processos de contractació 
administrativa de forma que siguin vàlids en qualsevol 
de les llengües oficials de Catalunya i no condicionar 
la política de subvencions a la utilització en exclusiva 
de la llengua catalana per les entitats objecte de la sub
venció. 

10. Promoure l’aprenentatge del català per els funcio
naris amb destinació a qualsevol Administració de Ca
talunya, mitjançant l’assistència a cursos per part de 
l’escola d’Administració Pública de Catalunya. 

11. No condicionar la participació als concursos de 
trasllats del personal al servei de l’Administració a que 
compleixin els requisits lingüístics. 

12. Respectar la llibertat d’elecció lingüística en la 
rotulació, senyalització, documentació i etiquetatge per 
part de les empreses privades a Catalunya i procedir a 
la supressió de les Oficines de Garanties Lingüístiques. 

13. Derogar els preceptes de la normativa vigent que 
permeten un marc de sancions per la no utilització del 
català a la rotulació, senyalització, documentació i eti

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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quetatge per les empreses privades, procedint a la 
anul·lació dels procediments iniciats per l’Agència Ca
talana del Consum o qualsevol altre Òrgan de l’Admi
nistració per aquest motiu. 

14. Crear un Organisme Públic que vetlli per al respecte 
als drets lingüístics dels ciutadans en les seves relacions 
amb l’Administració Pública. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Albert Rivera Díaz 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques en matèria 
de joventut 
Tram. 302-00015/08 

Presentació: Rafael López i Rueda, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Reg. 6002 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 05.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rafael López i Rueda diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
allò que preveu l’article 139 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent Moció, subsegüent a la inter
pel·lació al Consell Executiu sobre polítiques en matè
ria de joventut (Núm. Tram. 300-00017/08): 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a adoptar les següents mesures en relació a les 
polítiques adreçades al suport a les persones joves: 

I. Ocupació 

1. Signar el II Pacte per a l’ocupació juvenil a Catalu
nya amb els principals agents socials i econòmics cata
lans: entitats d’empresaris i empresàries; sindicats de 
treballadors i treballadores; sindicats agraris; així com 
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya per a 
que treballi una estratègia integrada i coordinada en el 
marc del Pla Nacional de Joventut per assolir la plena 
ocupació dels joves, facilitar la transició entre la vida 
formativa i laboral, i reduir la temporalitat en el treball. 

2. Adaptar la formació a les necessitats reals del mer
cat de treball: 

a) Crear els crèdits a interès zero per a que els estudi
ants universitaris puguin complementar els seus estudis 
amb màsters, postgraus i cursos d’idiomes d’especialit
zació, a retornar en un període màxim de deu anys. 

b) Elaborar anualment un estudi sobre el mercat labo
ral entre la Generalitat de Catalunya i les universitats 
catalanes per adaptar les titulacions universitàries a les 
demandes formatives reals de les empreses. 

3. Crear el programa de foment de l’ocupació estable, 
per a que, a banda de les ajudes establertes per altres 
administracions: 

a) Atorgar una Bonificació del 100% en la quota em
presarial de la Seguretat Social per cada contracte en 
pràctiques durant tota la duració del contracte per a 
joves. 

b) Atorgar una subvenció d’un 50% de les despeses 
laborals (el salari més la seguretat social) en els primers 
dotze mesos per a la conversió de contractes en pràcti
ques o per a la formació realitzats abans de l’1 de ge
ner de 2007 a contractes indefinits per a joves de 16 a 
35 anys. 

c) Atorgar una subvenció d’un 50% de les despeses la
borals (el salari més la seguretat social) en els primers 
dotze mesos per la signatura de cada contracte de relleu 
de duració indefinida per a joves de 16 a 35 anys. 

4. Millorar els mecanismes d’assessorament i recerca 
de la primera feina per als joves: 

a) Integrar els sistemes d’assessorament laboral dintre 
de les universitats per tal que permeti als estudiants i 
titulats crear-se el seu propi currículum formatiu espe
cialitzat en constant contacte amb les empreses i que 
fomenti la signatura de contractes per a la formació en 
el període formatiu. 

b) Obrir oficines i punts d’informació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) consorciades amb les 
universitats, en els principals centres universitaris cata
lans i establir un programa de presència del SOC als 
centres de Formació Professional. 

c) Construir un banc de dades de recent titulats de les 
universitats accessibles a les empreses per afavorir l’ac
cés a la primera ocupació. 

d) Implementar un servei de tutoria personalitzada a les 
OTG, i en col·laboració amb els centres formatius, per 
a que cada jove pugui tenir en els seus inicis de la vida 
laboral un tutor personal a l’hora d’adaptar la seva for
mació i el seu perfil. 

5. Foment dels joves emprenedors: 

a) Crear el segell autonòmic d’empresa jove. 

b) Crear l’oficina del jove emprenedor que assessori els 
joves de fins a 35 anys en tot el procés de creació, po
sada en marxa i manteniment durant els cinc primers 
anys de les empreses. 

c) Avalar i pactar amb les entitats bancàries línies de 
crèdit flexibles a baix interès per a projectes emprene
dors de joves de fins a 35 anys, molt especialment en 
l’àmbit dels projectes de capital-risc. 

II. Habitatge 

1. Impulsar el pla Jove d’Habitatge dintre dels plans 
d’habitatge de la Generalitat, que obligui als promotors 
a destinar, almenys el 50% dels habitatges de cada pro
moció d’Habitatges de Protecció Oficial per a lloguer 
amb opció de compra per a joves. 

2. Afavorir l’accés al primer habitatge: 

a) Crear el Xec entrada per un import de fins a 12.000 
euros perquè els joves de menys de 35 anys puguin 
accedir al primer habitatge. 

3.15. 
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b) Establir un ajut per als joves de fins a 35 anys de fins 
el 10% del valor de l’escriptura de l’habitatge amb un 
límit de 10.000 euros. 

c) Reduir als joves de fins a 35 anys l’Impost de Trans
missions Patrimonials (ITP) al 5% i reduir al 3% per a 
totes aquelles persones amb ingressos inferiors als 
30.000 euros, així com una reducció de l’Impost d’Ac
tes Jurídics Documentats al 0,5%. 

d) Crear ajudes per al pagament de les despeses d’es
criptura i inscripció de fins a 1.000 euros. 

e) Establir un complement a les donacions familiars per 
a l’adquisició d’habitatge de primer accés per a perso
nes de fins a 35 anys amb una aportació addicional 
pública de fins un límit de 5.000 euros. 

3. Afavorir el mercat de lloguer: 

a) Subvenció, independent de la de l’Estat, d’un 20% 
del preu màxim de venda per als promotor d’habitatges 
destinats a lloguer dintre del Pla Jove d’Habitatge. 

b) Afavorir fiscalment els habitatges que entrin al mer
cat de lloguer amb una deducció del 50% en el tram 
autonòmic de l’IRPF pel temps de duració del primer 
contracte de lloguer, i del 25% en la resta. 

c) Crear l’ajut al pagament del lloguer per a tots els 
menors de 35 anys que pugui arribar fins al 50% del 
preu de lloguer, en funció dels ingressos, i amb un lí
mit de 400 euros mensuals. 

d) Impulsar un xec-habitatge amb una subvenció del 
10% per a arrendataris de fins a 35 anys d’un habitat
ge de protecció oficial que exerceixin l’opció de com
pra dintre del Pla Jove d’Habitatge. 

e) Descompte del 50% de les quantitats abonades pel 
lloguer en el moment d’exercir l’opció de compra d’ha
bitatge de protecció oficial inclosos dintre del Pla Jove 
d’Habitatge. 

4. Reduir l’impacte de la pujada dels tipus d’interès 
hipotecaris: 

a) Crear la hipoteca jove per a menors de 35 anys per 
accedir a préstecs a interès preferencial amb ajudes i 
avals de la Generalitat 

b) Impulsar un ajut per a cobrir les despeses de modi
ficació o cancel·lació de préstecs hipotecaris per tal de 
poder renegociar les condicions del préstec per la pu
jada dels tipus d’interès. 

c) Establir una subvenció per a les persones que signin 
una hipoteca de tipus fix que cobreixi el diferencial 
existent entre el tipus pactat amb l’entitat financera i el 
resultats d’incrementar en un 0,50% a l’euribor, amb un 
límit de 400 euros mensuals. 

5. Una millor planificació en la construcció d’habitat
ges per a joves: 

a) Signar el Pacte jove pel sòl entre totes les adminis
tracions que inclogui la promoció de creació de sòl ur
banitzable destinat a la construcció d’habitatges per a 
joves de menys de 35 anys a través de l’Incasol en 
col·laboració amb les corporacions locals. 

3.15. 

b) Realitzar anualment un estudi sobre les necessitats 
d’habitatges de persones joves que inclogui l’evolució 
de l’esforç que els joves han de fer per adquirir o llo
gar un habitatge, i les zones geogràfiques on es concen
tra la demanda d’habitatges. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Rafael López i Rueda 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model d’immersió lin
güística en l’àmbit de l’educació 
Tram. 302-00016/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6015 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 05.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Irene Rigau i Oliver, 
Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el model 
d’immersió lingüística en l’àmbit de l’educació (tram. 
300-00019/08) 

MOCIÓ 

L’establiment dels plans d’estudi i l’ordenació curricu
lar són un element clau dels sistemes educatius perquè 
garanteixen a les noves generacions la transmissió del 
patrimoni lingüístic, cultural, científic i social d’un país. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la 
Generalitat la potestat d’establir polítiques pròpies en 
matèries compartides amb l’Estat, entre les quals des
taca l’educació en la qual es projecta també la protec
ció dels drets històrics de l’article número 5. 

L’article 131.3 lletra C determina que l’establiment dels 
plans d’estudi corresponents, incloent-hi la ordenació 
curricular en l’àmbit educatiu, forma part de les com
petències compartides amb l’Estat. 

L’article 64 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que en cas d’una necessitat extraordinària i 
urgent, el Govern pot dictar disposicions legislatives 
provisionals sota la forma de decrets llei. 

Tenint en compte la Moció 2/VIII en virtut de la qual 
el Parlament de Catalunya acorda donar suport al Go
vern a l’hora d’interposar, d’acord amb la intregritat de 
l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat, conflic
te positiu de competències contra el Reial Decret 1531/ 
2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els en
senyaments mínims d’educació primària atès que vul
nera les competències de la Generalitat en matèria edu
cativa. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Per tal que la llengua catalana pugui continuar impar-
tint-se, a partir del curs escolar 2007-2008, en les con
dicions actuals. 

Per tal de garantir la continuïtat i el manteniment de les 
característiques del programa d’immersió lingüística a 
partir del curs escolar 2007-2008. 

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a aprovar un Decret Llei, a l’empara de l’arti
cle 64 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per tal 
de regular el desenvolupament curricular de l’ensenya
ment primari, d’acord amb les previsions de l’article 
131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Palau del Parlament, 2 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Irene Rigau i Oliver 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

4. INFORMACIÓ 

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’In
novació, Universitats i Empresa al con
seller de Governació i Administracions 
Públiques 
Tram. 330-00005/08 

Presentació: President de la Generalitat 
Reg. 5993 / Coneixement: Presidència del Parla
ment, 05.03.2007 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

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

Benvolgut president, 

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa els dies 1, 2 i 3 de 
març de 2007, s’encarregarà del despatx del seu Depar
tament el conseller de Governació i Administracions 
Públiques. 

Cordialment, 

Barcelona, 21 de febrer de 2007 

José Montilla i Aguilera 
President de la Generalitat de Catalunya 

N. de la R.: El Decret 46/2007, de 21 de febrer, d’en
càrrec del despatx del conseller d’Innovació, Univer
sitats i Empresa al conseller de Governació i Adminis
tracions Públiques els dies 1, 2 i 3 de març de 2007, és 
publicat al DOGC 4832, d’1 de març de 2007. 

4.70.01. 
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