
BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 46 

Segon període Dilluns, 19 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 18/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’adopció de mesures 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). Adopció en 
comissió. p. 9 

1.20. Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris i les polítiques del Departament d’Interior, Rela
cions Institucionals i Participació, especialment en 
matèria de política interior (tram. 300-00022/08). 
Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre el retorn 
a Catalunya de la documentació confiscada durant 
el franquisme que encara està dipositada a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca 
(tram. 300-00023/08). Substanciació. p. 9 

Interpel·lació al Govern sobre l’ordena
ció de l’àmbit metropolità amb relació al conjunt del 
territori (tram. 300-00024/08). Substanciació. p. 10 

Interpel·lació al Govern sobre les actu
acions necessàries per a millorar la seguretat ciuta
dana (tram. 300-00025/08). Substanciació. p. 10 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca ferroviària dels serveis de rodalia i regional (tram. 
300-00026/08). Substanciació. p. 10 

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

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

2.01.02.	 Proposicions de llei 

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

Proposició de llei reguladora de l’accés 
a l’entorn de les persones amb discapacitat acompa
nyades de gossos d’assistència (tram. 202-00012/ 
08). Decaïment. p. 10 

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

2.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre el nombre 
d’efectius de l’àrea bàsica policial de Terrassa (Va
llès Occidental) (tram. 250-00026/08). Rebuig. p. 11 

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). Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
per a la fusió i la creació de cooperatives de segon 
grau (tram. 250-00029/08). Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre la segure
tat a les Terres de l’Ebre (tram. 250-00032/08). 
Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre la segure
tat al Camp de Tarragona (tram. 250-00033/08). 
Rebuig. p. 11 

Proposta de resolució sobre la continu
ïtat de les desconnexions territorials de TVE a Ca
talunya i de Ràdio 4 (tram. 250-00041/08). Retirada. p. 11 

Proposta de resolució sobre l’autoritza
ció prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
dels anuncis institucionals (tram. 250-00064/08). 
Retirada. p. 11 

Proposta de resolució sobre la difusió 
dels acords i les decisions del Consell de l’Audiovi
sual de Catalunya (tram. 250-00065/08). Retirada. p. 12 

2.15.	 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). Rebuig. p. 12 

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). Rebuig. p. 12 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques en matèria de joventut 
(tram. 302-00015/08). Rebuig. p. 12 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el model d’immersió lingüística en 
l’àmbit de l’educació (tram. 302-00016/08). Rebuig. p. 12 

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 de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya (tram. 200-00002/08). 
Propostes de compareixença d’organitzacions i 
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grups socials presentades pels grups parlamenta
ris. Acord de la Comissió sobre les compareixences 
proposades. Termini de presentació d’esmenes a 
l’articulat. p. 13 

Projecte de llei del Memorial Democrà
tic (tram. 200-00014/08). Esmenes a la totalitat. 
Debat de totalitat. Rebuig de les esmenes a la to
talitat. Tramesa a la Comissió. Termini per a propo
sar compareixences. p. 14 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 200-00015/08). Es
menes a la totalitat. Debat de totalitat. Rebuig de 
l’esmena a la totalitat. Tramesa a la Comissió. Ter
mini per a proposar compareixences. p. 15 

Projecte de llei del Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (tram. 200-00016/08). 
Debat de totalitat. Tramesa a la Comissió. Termini 
per a proposar compareixences. p. 15 

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). Debat de totalitat. p. 16 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Adminis
tració ambiental (tram. 202-00006/08). Esmenes a 
la totalitat. p. 16 

Proposició de llei sobre l’accés social 
als gossos d’assistència per a persones amb disca
pacitat (tram. 202-00007/08). Esmenes a la totali
tat. p. 16 

3.10. 

3.10.25. 

Procediments que es clouen amb 
l’adopció de resolucions 
Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre el Centre 
Bàsic de Salut de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobre
gat). (tram. 250-00053/08). Esmenes presentades p. 17 

Proposta de resolució sobre el servei 
de tren de Reus (Baix Camp) a Tarragona i Barce
lona (tram. 250-00061/08). Esmenes presentades. p. 17 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de l’hospital comarcal de la Seu d’Urgell (Alt 
Urgell) (tram. 250-00071/08). Esmenes presenta-
des. p. 17 

Proposta de resolució sobre la con
tractació de persones amb discapacitat (tram. 250
00076/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció i la millora dels espais dels serveis d’atenció 
primària a Parets del Vallès (Vallès Oriental) (tram. 
250-00078/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre el garan
timent del control de les importacions i de la prefe
rència comunitària (tram. 250-00088/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre la regula-
ció de la creació de bancs de sang de cordó umbi
lical i sobre el foment de la donació de cordó umbi
lical (tram. 250-00090/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris del peatge 
de la C-33 a la Llagosta (Vallès Oriental) (tram. 250

00097/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre el projec
te d’hospital de Montcada i Reixac (Vallès Occiden
tal) (tram. 250-00098/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament secundari a 
Vacarisses (Vallès Occidental) (tram. 250-00099/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’horari 
del centre d’atenció primària de Sant Pere i Sant 
Pau, de Tarragona (tram. 250-00103/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre la millora 
de les dietes en concepte de manutenció i allotja
ment per a les famílies d’infants amb càncer ingres
sats en hospitals (tram. 250-00104/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’obesitat 
abdominal com a factor de risc cardiovascular 
(tram. 250-00105/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre el reco
neixement de la malaltia de la síndrome postpolio
melitis i les corresponents prestacions socials i 
sanitàries (tram. 250-00106/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa (Baix Ebre) 
(tram. 250-00108/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alumnes de muni
cipis de l’Alt Penedès que tenen diversos nuclis de 
població (tram. 250-00109/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la carre
tera C-26, entre Olot i Ripoll (tram. 250-00111/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la inclusió 
de nous serveis i prestacions en la cartera de ser-
veis del Sistema Nacional de Salut relacionats amb 
prestacions odontològiques, oftalmològiques i de 
salut mental (tram. 250-00116/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei de finança
ment del transport públic (tram. 250-00117/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devolució automà
tica de l’import corresponent al títol de transport 
adquirit en els casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei (tram. 250-00118/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ripoll i la roton
da d’accés als túnels de Collabós (tram. 250-00119/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’extensió 
de la banda ampla al conjunt de les comarques 
nord-orientals (tram. 250-00120/08). Pròrroga del 
termini de presentació d’esmenes. p. 21 
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Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a derogar el Decret 31/2007, pel qual 
es regulen les condicions per a l’exercici de deter
minades teràpies naturals (tram. 250-00122/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
a la diversificació social per a l’accés a l’Escola de 
Policia de Catalunya (tram. 250-00160/08). Presen
tació. p. 21 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’antiga carretera N-II en el tram entre 
Lleida i la connexió amb l’autovia A-2 a Soses 
(tram. 250-00161/08). Presentació. p. 22 

Proposta de resolució sobre l’aboca
ment d’aigües residuals de la depuradora de Verdú 
(Urgell) (tram. 250-00162/08). Presentació. p. 22 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pesants en el tram 
entre Ripoll i Berga de la carretera C-26 (tram. 250
00163/08). Presentació. p. 23 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pesants en el tram 
entre Ripoll i Olot de la carretera N-260 (tram. 250
00164/08). Presentació. p. 23 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment de la gratuïtat dels medicaments per als in
fants amb càncer (tram. 250-00165/08). Presenta-
ció. p. 24 

Proposta de resolució sobre el condi
cionament del tram ferroviari entre Reus i Perafort 
per a connectar amb l’estació del tren d’alta veloci
tat i sobre la reobertura de tota la línia ferroviària 
Reus - Roda de Barà (tram. 250-00166/08). Pre
sentació. p. 24 

Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre el Vendrell 
i Cambrils mentre durin les obres d’ampliació del 
tercer carril (tram. 250-00167/08). Presentació. p. 25 

3.10.30.	 Debats generals 

Debat general sobre el desplegament 
de l’Estatut d’autonomia (tram. 255-00001/08). Pre
sentació. p. 26 

3.10.60. Procediments relatius a la memò
ria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes 

Procediment relatiu a l’Informe de fis
calització 25/2004: Compte d’operacions de la tre
soreria de l’Administració General de la Generalitat. 
Exercici 2002; a l’Informe de fiscalització 27/2004: 
Institut Català de Finances Holding, SA. Exercicis 
2002 i 2003; a l’Informe de fiscalització 4/2005: 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). 
Exercicis 2002 i 2003; a l’Informe de fiscalització 
3/2006, Ingressos per taxes del Departament de 
Salut, exercicis 2002-2004 (tram. 256-00024/07, 
256-00025/07, 256-00027/07 i 256-00034/07). Pre
sentació de propostes de resolució. p. 27 

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). Esmenes presen
tades. p. 30 

4. 
4.40. 

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

Declaració del Parlament de Catalu
nya amb motiu del Dia Internacional de les Dones 
(tram. 401-00002/08). Lectura en el Ple. p. 31 

4.45. 

4.45.02. 

Composició dels òrgans de la cam
bra 
Ple del Parlament 

Composició del Ple del Parlament 
(tram. 396-00001/08). Accés al ple exercici de la 
condició de parlamentària. p. 32 

4.45.10. Comissions específiques creades 
pel Reglament o per lleis 

Composició de la Comissió de Petici
ons (tram. 412-00002/08). Designació de la presi
dència. Substitució de diputats. p. 32 

Composició de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 412-00006/08). Substitució de 
diputats. p. 32 

4.45.12. Comissions específiques de segui
ment 

Composició de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea (tram. 411-00003/08). 
Elecció de la secretària. p. 33 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
(tram. 406-00001/08). Substitució de diputats. p. 33 

4.45.25. Grups parlamentaris 

Composició del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi (tram. 399-00004/ 
08). Adscripció de diputats. p. 33 

4.53. 

4.53.03. 

Sessions informatives i comparei
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de la Vicepresidència davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè infor
mi sobre l’actuació prevista al capdavant del Depar
tament (tram. 354-00002/08). Acord sobre la sol·li
citud. p. 33 

Sol·licitud de compareixença de la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania davant la 
Comissió sobre els Drets de les Dones perquè in
formi sobre l’actuació prevista al capdavant del 
Departament (tram. 354-00020/08). Retirada de la 
sol·licitud. p. 34 

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 políti
ca fiscal i financera i llur aplicació i repercussió en 
les altres comunitats autònomes (tram. 354-00024/ 
08). Rebuig de la sol·licitud. p. 34 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb 
el conseller de la Vicepresidència sobre les línies 
d’actuació en relacions internacionals i sobre l’orga
nigrama de la Secretaria d’Afers Exteriors (tram. 
354-00030/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 34 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa 
sobre el compliment de l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
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competitivitat de l’economia catalana (tram. 354
00046/08). Retirada de la sol·licitud. p. 34 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Finances sobre el compli
ment de l’Acord estratègic per a la internacionalit
zació, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana (tram. 354-00047/08). Retira
da de la sol·licitud. p. 34 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
la consellera de Treball sobre el compliment de 
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’econo
mia catalana (tram. 354-00048/08). Retirada de la 
sol·licitud. p. 34 

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
(tram. 352-00025/08). Sol·licitud. p. 35 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperatives d’Habi
tatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00026/ 
08). Sol·licitud. p. 35 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Organització de Consumidors i Usu
aris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00027/08). 
Sol·licitud. p. 35 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
352-00028/08). Sol·licitud. p. 35 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00029/08). Sol·licitud. p. 35 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors d’Obres de 
Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00030/08). Sol·licitud. p. 35 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Administradors 
de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00031/08). Sol·licitud. p. 36 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Agents de la Propietat Immo
biliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00032/ 
08). Sol·licitud. p. 36 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i 
del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00033/ 
08). Sol·licitud. p. 36 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00034/08). Sol·li
citud. p. 36 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Càritas Diocesana amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
352-00035/08). Sol·licitud. p. 36 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 352-00036/08). Sol·lici
tud. p. 36 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 352-00037/08). Sol·licitud. p. 37 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00038/08). Sol·licitud. p. 37 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00039/08). 
Sol·licitud. p. 37 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 352-00040/08). Sol·licitud. p. 37 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacional de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya (tram. 352-00041/08). 
Sol·licitud. p. 37 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperatives d’Habi
tatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00042/ 
08). Sol·licitud. p. 37 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Espanyola de Promotors 
Públics d’Habitatge i Sòl - Secció Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 352-00043/08). Sol·licitud. p. 38 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00044/08). Sol·licitud. p. 38 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors de Finques 
de Barcelona i Lleida amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00045/ 
08). Sol·licitud. p. 38 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis Oficials d’Agents 
de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya (tram. 352-00046/08). Sol·licitud. p. 38 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Registradors de la Propie
tat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 352-00047/08). Sol·licitud. p. 38 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Notaris de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 352-00048/08). Sol·licitud. p. 38 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
(tram. 352-00049/08). Sol·licitud. p. 39 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00050/08). Sol·licitud. p. 39 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Plataforma per al Dret a un Habitat
ge Digne amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00051/08). Sol·li
citud. p. 39 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00052/08). Sol·li
citud. p. 39 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pública (tram. 
352-00053/08). Sol·licitud. p. 39 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública (tram. 352-00054/ 
08). Sol·licitud. p. 39 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública (tram. 352-00055/08). Sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
(tram. 352-00056/08). Sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública (tram. 352-00057/08). Sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública (tram. 352-00058/08). Sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública (tram. 352-00059/ 
08). Sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de 
Mines i de Facultatius i Perits de Mines de Catalu
nya i Balears amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública (tram. 352-00060/08). Sol·licitud. p. 40 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
(tram. 352-00061/08). Sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en 
Topografia de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’obra pública (tram. 352-00062/08). Sol·lici
tud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals 

i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública (tram. 352-00063/08). Sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
l’obra pública (tram. 352-00064/08). Sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres 
Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’obra pública (tram. 352-00065/08). Sol·lici
tud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
(tram. 352-00066/08). Sol·licitud. p. 41 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública (tram. 352-00067/08). Sol·licitud. p.42 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cambres de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de l’obra públi
ca (tram. 352-00068/08). Sol·licitud. p.42 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacional amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública (tram. 352
00069/08). Sol·licitud. p.42 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Pimec, Micro, Petita i Mitjana Empre
sa de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
l’obra pública (tram. 352-00070/08). Sol·licitud. p.42 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cecot, Confederació Empresarial 
Comarcal de Terrassa amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública (tram. 352-00071/08). Sol·licitud. p.42 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública (tram. 352-00072/08). Sol·licitud. p.42 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra pública 
(tram. 352-00073/08). Sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública (tram. 352-00074/08). Sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacional de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de l’obra públi
ca (tram. 352-00075/08). Sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació d’Empreses d’Enginyeria 
i Consultoria Independents de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública (tram. 352
00076/08). Sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
(tram. 352-00084/08). Sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors de Finques 
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de Barcelona i Lleida amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00085/ 
08). Sol·licitud. p. 43 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00086/08). Sol·li
citud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacional de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitat
ge a Catalunya (tram. 352-00087/08). Sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió Sindical Obrera de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00088/08). Sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Agents de la Propietat Immo
biliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00089/ 
08). Sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00090/08). 
Sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00091/08). Sol·licitud. p. 44 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de Promotors 
Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00092/08). Sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperatives d’Habi
tatges de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00093/ 
08). Sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Organització de Consumidors i Usu
aris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00094/08). 
Sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treballadors amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 352-00095/08). Sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00096/08). Sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Consell General de Cambres de la Pro
pietat Urbana de Catalunya amb relació al Projec
te de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
352-00097/08). Sol·licitud. p. 45 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana d’Apartaments 
Turístics amb relació al Projecte de llei del dret a 
l’habitatge a Catalunya (tram. 352-00098/08). Sol·li
citud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Cáritas Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 
352-00099/08). Sol·licitud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors d’Obres de 
Barcelona i Comarques amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00100/08). Sol·licitud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacional amb rela
ció al Projecte de llei del dret a l’habitatge a Cata
lunya (tram. 352-00101/08). Sol·licitud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Professional d’Experts 
Immobiliaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalunya (tram. 352
00102/08). Sol·licitud. p. 46 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Taula de la Construcció de Girona 
amb relació al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya (tram. 352-00103/08). Sol·licitud. p. 46 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Diabètics de Catalunya 
davant la Comissió de Benestar i Immigració per
què informin sobre les línies d’actuació d’aquesta 
associació (tram. 356-00015/08). Sol·licitud. p. 47 

Sol·licitud de compareixença de la se
cretària general del Patronat Català Pro Europa 
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les línies d’actuació 
en política de la Unió Europea i sobre l’organitza
ció i l’organigrama del Patronat Català Pro Europa 
(tram. 356-00018/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 47 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Català del Moviment Europeu da
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro
pea perquè informi sobre les línies d’actuació del 
Consell i la mobilització de la societat catalana en
torn de la construcció europea (tram. 356-00019/ 
08). Acord sobre la sol·licitud. p. 47 

Sol·licitud de compareixença de la se
cretària per a la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè infor
mi sobre les accions i les directrius de la política del 
Govern amb relació a la Unió Europea i sobre els 
objectius i l’organització del Patronat Català Pro 
Europa (tram. 356-00020/08). Acord sobre la sol·li
citud. p. 47 

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). Acord sobre la sol·licitud. p. 47 

Sol·licitud de compareixença de Maribel 
Càrdenas, experta en violència, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè exposi les se-
ves consideracions amb relació a la violència de gè
nere i a la Llei de l’Estat contra la violència de gè
nere (tram. 356-00029/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 47 

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-
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tra la violència de gènere (tram. 356-00030/08). 
Acord sobre la sol·licitud. p. 48 

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). 
Acord sobre la sol·licitud. p. 48 

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). Acord sobre la sol·licitud. p. 48 

Sol·licitud de compareixença de Núria 
Viñas i Llebot, de la Fundació Internacional de la 
Dona Emprenedora, davant la Comissió sobre els 
Drets de les Dones perquè informi sobre les políti
ques de foment de l’activitat empresarial entre les 
dones (tram. 356-00033/08). Sol·licitud. Acord sobre 
la sol·licitud. p. 48 

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 la targeta agrà
ria (tram. 356-00037/08). Acord sobre la sol·licitud. p. 48 

Sol·licitud de compareixença de Maite 
Cobos, directora de l’associació El Trampolí, davant 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats perquè expliqui les línies d’actu
ació d’aquesta entitat (tram. 356-00038/08). Sol·lici
tud. p. 49 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de PKU i Altres 
Trastorns Metabòlics davant la Comissió de Salut 
perquè expliquin el funcionament i els objectius de 
l’entitat (tram. 356-00042/08). Sol·licitud. p. 49 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Xarxa de Custòdia del Territori davant 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè in
formin sobre els projectes d’aquesta organització 
(tram. 356-00043/08). Sol·licitud. p. 49 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Comarcal del Gironès davant la 
Comissió de Política Territorial perquè informi sobre 
la seva posició amb relació al projecte d’ampliació 
de l’autopista AP-7 i la carretera N-II i amb relació 
al tren d’alta velocitat (tram. 356-00044/08). Sol·lici
tud. p. 49 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de d’Aiguaviva (Gironès) davant la Comissió de 
Política Territorial perquè informi sobre la seva po
sició amb relació al projecte d’ampliació de l’auto
pista AP-7 i la carretera N-II i amb relació al tren 
d’alta velocitat (tram. 356-00045/08). Sol·licitud. p. 49 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de de Salt (Gironès) davant la Comissió de Políti
ca Territorial perquè informi sobre la seva posició 
amb relació al projecte d’ampliació de l’autopista 
AP-7 i la carretera N-II i amb relació al tren d’alta 
velocitat (tram. 356-00046/08). Sol·licitud. p. 50 

Sol·licitud de compareixença de Ma
tías Zamora, president de la Societat Catalana d’In
fermeria de Salut Mental, davant la Comissió de 

Salut perquè informi sobre la professió d’infermer o 
infermera en l’àmbit de la salut mental (tram. 356
00047/08). Sol·licitud. p. 50 

4.53.10.	 Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea amb el conse
ller de la Vicepresidència sobre les línies d’actua
ció en relacions internacionals i sobre l’organigrama 
de la Secretaria d’Afers Exteriors (tram. 355-00024/ 
08). Acord de tenir la sessió informativa. p. 50 

Sessió informativa del conseller de la 
Vicepresidència davant la Comissió d’Acció Exteri
or i de la Unió Europea perquè informi sobre l’actu
ació prevista al capdavant del Departament (tram. 
355-00025/08). Acord de tenir la sessió informativa. p. 50 

Sessió informativa del conseller de la 
Vicepresidència davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè informi sobre l’actuació previs
ta al capdavant del Departament (tram. 355-00026/ 
08). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 50 

4.53.15.	 Sessions informatives i comparei
xences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones 

Compareixença de representants de 
l’Ens de Comunicació Associativa davant la Comis
sió de Política Cultural perquè exposin les seves 
propostes (tram. 357-00003/08). Acord de tenir la 
sessió de compareixença. p. 51 

Compareixença de Teresa Freixes 
Sanjuan, catedràtica de dret constitucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Co
missió sobre els Drets de les Dones perquè infor
mi sobre les polítiques d’igualtat (tram. 357-00004/ 
08). Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 51 

Compareixença de Maribel Càrdenas, 
experta en violència, 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. 
357-00005/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. p. 51 

Compareixença de Montserrat Comas 
d’Argemir, jutgessa i membre de l’Observatori con
tra la Violència Domèstica i de Gènere, 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 violèn
cia de gènere (tram. 357-00006/08). Acord de tenir 
la sessió de compareixença. p. 51 

Compareixença de Núria Milà, advoca
da, membre de Dones Juristes i vicepresidenta de 
la Federació de Dones per la Igualtat, 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 violèn
cia de gènere (tram. 357-00007/08). Acord de tenir 
la sessió de compareixença. p. 51 

Compareixença de Rosa Garriga Llo
rente, directora de la Fundació Assistència i Gestió 
Integral, davant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones 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. 357-00008/08). 
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 51 

Compareixença de la secretària gene
ral del Patronat Català Pro Europa davant la Comis
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè 
informi sobre les línies d’actuació en política de la 

SUMARI 



8 

19 de març de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 46 

Unió Europea i sobre l’organització i l’organigrama 
del Patronat Català Pro Europa (tram. 357-00011/ 
08). Acord de tenir la sessió de compareixença. 
Substanciació. p. 52 

Compareixença del president del Con
sell Català del Moviment Europeu davant la Comis
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè 
informi sobre les línies d’actuació del Consell i la 
mobilització de la societat catalana entorn de la 
construcció europea (tram. 357-00012/08). Acord 
de tenir la sessió de compareixença. p. 52 

Compareixença de la secretària per a 
la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exte
rior i de la Unió Europea perquè informi sobre les 
accions i les directrius de la política del Govern amb 
relació a la Unió Europea i sobre els objectius i l’or
ganització del Patronat Català Pro Europa (tram. 
357-00013/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. Substanciació. p. 52 

Compareixença de Joan Carles Sán
chez Molina, director gerent d’Idees i Projectes, 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pes
ca perquè informi sobre la targeta agrària (tram. 
357-00014/08). Acord de tenir la sessió de compa
reixença. Substanciació. p. 52 

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 

Programa anual d’actuació estadística 
per al 2007 (tram. 334-00012/08). Presentació i tra
mesa a la Comissió. p. 53 

Informe sobre l’acompliment de les ac
tivitats estadístiques corresponents al Programa 
anual d’actuació estadística per al 2005 (tram. 334
00013/08). Presentació i tramesa a la Comissió. p. 53 

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

4.70.10.	 Altres comunicacions 

Certificat de l’acord pel qual el Govern 
no dóna la conformitat a la tramitació de la Propo
sició de llei reguladora de l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitat acompanyades de gos
sos d’assistència. p. 53 

4.85.	 Sindicatura de Comptes 

Resolució de 9 de març de 2007, per 
la qual es publiquen les designacions dels mem
bres del Tribunal qualificador del procés selectiu 
per proveir tres places de lletrat/da de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya (codi de la convocatòria 
CO-A2/06). p. 54 

4.89.	 Junta de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular 

Proposició de llei per a l’atenció de la 
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a Cata
lunya (tram. 202-00014/08). Obertura de la trami
tació. p. 55 

4.95. Altres informacions 

Credencial de la diputada Ros
Ferrer Valls. 

a Maria 
p. 56 

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. 

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

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 18/VIII del Parlament de Ca
talunya, sobre l’adopció de mesures 
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 

Adopció: Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals 
Sessió núm. 4, 09.03.2007, DSPC-C 55 

COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ DE LA CORPORA
CIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda 
el dia 9 de març de 2007, ha estudiat el text de la Pro-
posta de resolució per la qual s’insta el Govern a adop
tar les mesures necessàries per a facilitar l’accés de les 
persones sordes oralistes als canals de televisió depen
dents de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
(tram. 250-00018/08), presentada pel Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades 
pel Grup Mixt (reg. 2690) i pel Grup Parlamentari So
cialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parla
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 4645 i 4978). 

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar adoptant les mesures necessàries per a fer 
possible la comprensió de les persones sordes, i concre
tament les oralistes, de tota la programació dels canals 
de televisió que depenen de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió. 

b) Assolir, en el marc de la modernització tecnològica 
que significa la implantació de la televisió digital terres
tre i la consegüent apagada analògica, la subtitulació 
dels espais electorals que, durant les campanyes, s’eme
tin en les diverses cadenes de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió per a permetre la participació plena 
de les persones sordes, i concretament les oralistes, en 
el sistema democràtic. 

c) Continuar adoptant les mesures d’accessibilitat als 
canals de televisió dependents de la Corporació Cata
lana de Ràdio i Televisió, d’acord amb la planificació 

tècnica pertinent, com ara l’adequació del teletext com 
a eina útil i interactiva per a facilitar a les persones sor-
des la visió dels dits canals. 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Sergi de los Ríos i Martínez Joan Miquel Nadal i Malé 

1.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre els crite
ris i les polítiques del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, especialment en matèria 
de política interior 
Tram. 300-00022/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

Interpel·lació al Govern sobre el retorn 
a Catalunya de la documentació con
fiscada durant el franquisme que enca
ra està dipositada a l’Arxiu General de 
la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca 
Tram. 300-00023/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

1.10. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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Interpel·lació al Govern sobre l’ordena
ció de l’àmbit metropolità amb relació 
al conjunt del territori 
Tram. 300-00024/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 15.03.2007 
(DSPC-P 12). 

Interpel·lació al Govern sobre les actu
acions necessàries per a millorar la 
seguretat ciutadana 
Tram. 300-00025/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 
(DSPC-P 11). 

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

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

Aprovació de les esmenes a la totalitat de 
devolució 

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 10, tinguda el 
dia 14.03.2007 (DSPC-P 11), ha aprovat les esmenes a 
la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa 
legislativa resta rebutjada. 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca ferroviària dels serveis de rodalia i 
regional 
Tram. 300-00026/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 15.03.2007 
(DSPC-P 12). 

Proposició de llei reguladora de l’ac
cés a l’entorn de les persones amb 
discapacitat acompanyades de gos
sos d’assistència 
Tram. 202-00012/08 

Decaïment 

Decaiguda, vist que el Govern no ha donat conformi
tat a la tramitació. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.03.2007. 

N. de la R.: L’escrit de notificació del Govern es repro
dueix en la secció 4.70.10. 

2.01.02. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 

2.10.25. 

L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 

Proposta de resolució sobre el nombre 
d’efectius de l’àrea bàsica policial de 
Terrassa (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00026/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana en la sessió núm. 4, tinguda el dia 08.03.2007 
(DSPC-C 51). 

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 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres
supost en la sessió núm. 3, tinguda el dia 13.03.2007 
(DSPC-C 56). 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
per a la fusió i la creació de cooperati
ves de segon grau 
Tram. 250-00029/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 4, tinguda el dia 08.03.2007 
(DSPC-C 54). 

Proposta de resolució sobre la segure
tat a les Terres de l’Ebre 
Tram. 250-00032/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana en la sessió núm. 4, tinguda el dia 08.03.2007 
(DSPC-C 51). 

Proposta de resolució sobre la segure
tat al Camp de Tarragona 
Tram. 250-00033/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana en la sessió núm. 4, tinguda el dia 08.03.2007 
(DSPC-C 51). 

Proposta de resolució sobre la conti
nuïtat de les desconnexions territori
als de TVE a Catalunya i de Ràdio 4 
Tram. 250-00041/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

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

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

2.10.25. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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Proposta de resolució sobre la difusió 
dels acords i les decisions del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya 
Tram. 250-00065/08 

Retirada 

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, tinguda el dia 09.03.2007 (DSPC-C 55). 

2.15. 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 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 15.03.2007 (DSPC-P 12). 

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 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 15.03.2007 (DSPC-P 12). 

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

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 15.03.2007 (DSPC-P 12). 

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 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 15.03.2007 (DSPC-P 12). 

2.15. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de creació de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya 
Tram. 200-00002/08 

Propostes de compareixença d’organitza
cions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, sessió del 
22.02.2007 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATA
LUNYA 

Proposta de compareixença de representants sindicals 
i d’associacions de bombers del Cos de Bombers de la 
Generalitat amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Institut de Seguretat de Catalunya 352-00001/08 

Proposta de compareixença de representants de sindi
cats i d’associacions de mossos d’esquadra amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat 
de Catalunya 352-00002/08 

Proposta de compareixença del director de l’Escola de 
Policia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya 352
00003/08 

Proposta de compareixença del director de l’Escola de 
Bombers i Seguretat Civil de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00004/08 

Proposta de compareixença de representants de les as
sociacions de policies de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00005/08 

Proposta de compareixença de representants sindicals 
i dirigents de les associacions d’agents rurals amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’Institut de Segu
retat de Catalunya 352-00006/08 

Proposta de compareixença de representants de les as
sociacions municipalistes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00007/08 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Detectius Privats de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de creació de l’Institut de Segu
retat de Catalunya 352-00008/08 

GRUP MIXT 

Proposta de compareixença del secretari general de la 
Confederació Espanyola de Policia amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00009/08 

Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades
 
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
 
08.03.2007 (DSPC-C 51)
 

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

REBUTJADES 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATA
LUNYA 

Proposta de compareixença de representants sindicals 
i d’associacions de bombers del Cos de Bombers de la 
Generalitat amb relació al Projecte de llei de creació de 
l’Institut de Seguretat de Catalunya 352-00001/08 

Proposta de compareixença de representants de sindi
cats i d’associacions de mossos d’esquadra amb relació 
al Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat 
de Catalunya 352-00002/08 

Proposta de compareixença del director de l’Escola de 
Policia de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya 352
00003/08 

Proposta de compareixença del director de l’Escola de 
Bombers i Seguretat Civil de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00004/08 

Proposta de compareixença de representants de les as
sociacions de policies de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00005/08 

Proposta de compareixença de representants sindicals 
i dirigents de les associacions d’agents rurals amb re-
lació al Projecte de llei de creació de l’Institut de Segu
retat de Catalunya 352-00006/08 

Proposta de compareixença de representants de les as
sociacions municipalistes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00007/08 

Proposta de compareixença de representants del Col·le
gi Oficial de Detectius Privats de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de creació de l’Institut de Segu
retat de Catalunya 352-00008/08 

GRUP MIXT 

Proposta de compareixença del secretari general de la 
Confederació Espanyola de Policia amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de 
Catalunya 352-00009/08 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Termini de presentació d’esmenes a l’ar- Debat de totalitat: Ple del Parlament 
ticulat 

Sessió núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11)Termini: 15 dies hàbils (del 20.03.2007 a l’11.04.2007). 

Finiment del termini: 12.04.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei del Memorial Demo
cràtic 
Tram. 200-00014/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 4176, 6077 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.03.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 4176) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i se
güents del Reglament de la Cambra, presenta 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

Esmena a la totalitat de retorn al Consell Executiu. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007. 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu del G. P. del Partit Popular de Catalunya 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP MIXT (REG. 6077) 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUNYA 

Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari 
Mixt que pertany al partit Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, d’acord amb allò previst a l’article 104 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. Mixt 

De retorn del Projecte de Llei. 

Palau del Parlament, dilluns 5 de març de 2007 

Albert Rivera Díaz 
Portaveu del Grup Mixt 

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen
tada pel G. P. del Partit Popular de Cata
lunya 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11). 

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen
tada pel Grup Mixt 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11). 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 06.02.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: Atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada: 3 dies hàbils (del 20.03.2007 al 22.03.2007). 

Finiment del termini: 23.03.2007; 9:30 hores. 

3.01.01. 

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

Esmenes a la totalitat 
Reg. 6549 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 14.03.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 6549) 

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 del Projecte de llei al Govern. 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

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

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11) 

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen
tada pel G. P. de Convergència i Unió 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11). 

Tramesa a la Comissió 

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

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

Termini per a proposar compareixences 

Termini: Atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada: 3 dies hàbils (del 20.03.2007 al 22.03.2007). 

Finiment del termini: 23.03.2007; 9:30 hores. 

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

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11) 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

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

Termini per a proposar compareixences 

Termini: Atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada: 3 dies hàbils (del 20.03.2007 al 22.03.2007). 

Finiment del termini: 23.03.2007; 9:30 hores. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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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 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 10, tinguda el dia 14.03.2007 (DSPC-P 11) 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 3/1998, de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental 
Tram. 202-00006/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 6355 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6355) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament 
presenten la següent 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
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 

Esmena a la totalitat de retorn de la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 3/1998, de la intervenció in
tegral de l’Administració ambiental. (Núm. de tram. 
202-00006/08) 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín (portaveu ERC); Jaume Bosch i Mestres 
(Portaveu ICV-EUiA) 

Proposició de llei sobre l’accés social 
als gossos d’assistència per a perso
nes amb discapacitat 
Tram. 202-00007/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 6470 i 6606 / Admissió a tràmit: Presidèn
cia del Parlament, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 6470 I 6606) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament 
presenten la següent 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
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 

Esmena a la totalitat de retorn de la Proposició de Llei 
sobre l’accés social als gossos d’assistència per a per
sones amb discapacitat, amb N. T. 202-00007/08. 

Palau del Parlament, 9 de març de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín (portaveu ERC); Jaume Bosch i Mestres 
(Portaveu ICV-EUiA) 

3.01.02. 
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 

3.10.25. 

L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 

Proposta de resolució sobre el Centre 
Bàsic de Salut de Gavà Mar, a Gavà 
(Baix Llobregat) 
Tram. 250-00053/08 
Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa CS, del 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 5838) 

APARTAT 1 

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

«Estudiar la possibilitat d’ampliar les hores d’assistèn
cia d’infermeria per a realitzar visites de seguiment del 
nen sa al consultori de Gavà Mar si des del punt de 
vista assistencial es creu necessari i justificat.» 

APARTAT 2 

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

«Iniciar converses amb l’Ajuntament de Gavà, titular 
del Centre de Servies on està ubicat el Consultori mu
nicipal, per explorar la possibilitat d’ampliar l’espai 
físic del centre sempre que es garanteixin les condici
ons de funcionalitat necessàries per desenvolupar cor
rectament l’activitat assistencial.» 

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

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 07.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 5904) 

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 

«Instar a definir, dins l’àmbit de la revisió prevista al 
Pla de Transports de Viatgers i en el marc de la futura 
xarxa de serveis regionals, la remodelació dels serveis 
convencionals i, en especial, el servei de trens entre 
Reus, Salou i Cambrils i Barcelona en ambdós sentits.» 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de l’hospital comarcal de la 
Seu d’Urgell (Alt Urgell) 
Tram. 250-00071/08 
Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa CS, del 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 5902) 

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 Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a: 

3.10.25. 
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1. Estudiar, des del punt de vista de la planificació sa
nitària, la situació entre l’oferta actual i les necessitats 
previsibles en l’àmbit hospitalari, prèviament a la 
construcció del nou hospital a la Seu d’Urgell. 

2. Crear, a través del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Urgell, un subgrup perquè presenti, al llarg de 
l’any 2007, les conclusions de l’estudi de necessitats 
per a la construcció del nou Hospital Comarcal de la 
Seu d’Urgell.» 

Proposta de resolució sobre la con
tractació de persones amb discapaci
tat 
Tram. 250-00076/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció i la millora dels espais dels serveis 
d’atenció primària a Parets del Vallès 
(Vallès Oriental) 
Tram. 250-00078/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre el garan
timent del control de les importacions 
i de la preferència comunitària 
Tram. 250-00088/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la regula-
ció de la creació de bancs de sang de 
cordó umbilical i sobre el foment de la 
donació de cordó umbilical 
Tram. 250-00090/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris 
del peatge de la C-33 a la Llagosta (Va
llès Oriental) 
Tram. 250-00097/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre el projec
te d’hospital de Montcada i Reixac (Va
llès Occidental) 
Tram. 250-00098/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la millora 
de les dietes en concepte de manuten
ció i allotjament per a les famílies d’in
fants amb càncer ingressats en hospi
tals 
Tram. 250-00104/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament 
secundari a Vacarisses (Vallès Occi
dental) 
Tram. 250-00099/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’horari 
del centre d’atenció primària de Sant 
Pere i Sant Pau, de Tarragona 
Tram. 250-00103/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’obesitat 
abdominal com a factor de risc cardio
vascular 
Tram. 250-00105/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre el reco
neixement de la malaltia de la síndro
me postpoliomelitis i les correspo
nents prestacions socials i sanitàries 
Tram. 250-00106/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la carrete
ra C-26, entre Olot i Ripoll 
Tram. 250-00111/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa 
(Baix Ebre) 
Tram. 250-00108/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la inclu
sió de nous serveis i prestacions en la 
cartera de serveis del Sistema Nacio
nal de Salut relacionats amb prestaci
ons odontològiques, oftalmològiques i 
de salut mental 
Tram. 250-00116/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alum
nes de municipis de l’Alt Penedès que 
tenen diversos nuclis de població 
Tram. 250-00109/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei 
de finançament del transport públic 
Tram. 250-00117/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 
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Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devo
lució automàtica de l’import correspo
nent al títol de transport adquirit en els 
casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei 
Tram. 250-00118/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ri
poll i la rotonda d’accés als túnels de 
Collabós 
Tram. 250-00119/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre l’extensió 
de la banda ampla al conjunt de les 
comarques nord-orientals 
Tram. 250-00120/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució per la qual 
s’insta el Govern a derogar el Decret 
31/2007, pel qual es regulen les condi
cions per a l’exercici de determinades 
teràpies naturals 
Tram. 250-00122/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6752). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2007 al 15.03.2007). 

Finiment del termini: 16.03.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.03.2007. 

Proposta de resolució sobre els ajuts a 
la diversificació social per a l’accés a 
l’Escola de Policia de Catalunya 
Tram. 250-00160/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 6034 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

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 Departament d’Interior vol iniciar un programa de 
diversificació social per l’accés al Cos de Mossos d’Es
quadra. En la pràctica, el programa busca afavorir l’en
trada de persones de nacionalitat espanyola d’origen 
immigrant extra comunitari al cos de Mossos d’Esqua
dra. Així per tal que vulguin preparar-se per accedir al 
cos de Mossos d’Esquadra, mentre participen en un 
curs de formació de tres-centes hores de duració, finan
çat amb diners públics, rebran també una retribució de 
265 euros mensuals. 

La finalitat última d’aquesta convocatòria d’ajudes re
presenta una greu discriminació entre ciutadans segons 
el seu origen i és completament contrari al principi de 
no discriminació establert a l’article 14 de la constitu
ció que estableix la igualtat entre tots els ciutadans i la 
no discriminació per raó de naixement, raça, sexe o 
religió. 

En aquest sentit si el Govern pretén tenir mossos d’es
quadra que coneguin altres llengües i cultures hauria 
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d’incorporar com a mèrit en les bases de les convoca
tòries per a accedir a l’Escola de Policia de Catalunya 
el coneixement d’altres llengües diferents al català i el 
castellà i puntuar, si és el cas, amb més valor, el conei
xement de llengües extracomunitàries, garantint-se així 
el principis d’igualtat, de mèrit i de capacitat en l’accés 
a la funció pública. 

Igualment el Govern hauria de retribuir millor a aquells 
agents dels Mossos d’Esquadra que acreditin coneixe
ments suficients d’altres llengües diferents de les ofici
als a Catalunya. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

1. Deixar sense efecte la convocatòria d’ajuts a la diver
sificació social per a l’accés a l’Escola de Policia de 
Catalunya. 

2. Incloure com a mèrit en les convocatòries d’accés als 
Mossos d’Esquadra el coneixement de llengües dife
rents a les oficials a Catalunya i amb especial valoració 
per a les llengües extracomunitàries. 

3. Introduir dins de l’esquema de retribucions dels 
agents dels Mossos d’Esquadra, el pagament de 
complements per aquells agents amb coneixements 
acreditats d’altres llengües diferents a les oficials de 
Catalunya, que valori especialment les llengües 
extracomunitàries. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’antiga carretera N-II en el 
tram entre Lleida i la connexió amb 
l’autovia A-2 a Soses 
Tram. 250-00161/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6329 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Anna Miranda i Torres, 
Diputada, del Grup Parlamentari 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 

El Consell de Ministres ha acordat cedir al Govern de 
la Generalitat els trams de l’antiga carretera N-II a Ca
talunya que encara eren de titularitat de l’Estat. 

3.10.25. 

L’elevat volum de trànsit en el tram de 14 km d’aquesta 
infraestructura, entre la capital del Segrià i la connexió 
de l’antiga carretera N-II amb l’autovia A-2 a Soses, ja 
que l’actual variant de Lleida (A-2) no assegura tota la 
fluïdesa necessària per a la circulació de vehicles. 

Per això el Grup parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a realitzar el desdoblament, convertint en auto
via, el tram entre la capital del Segrià i la connexió de 
l’antiga carretera N-II amb l’autovia A-2 a Soses. 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Anna Miranda i Torres 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’aboca
ment d’aigües residuals de la depura
dora de Verdú (Urgell) 
Tram. 250-00162/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6330 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Anna Miranda i Torres, 
Diputada, del Grup Parlamentari 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 

La Comunitat de Regants Canalet que inclou 1.400 ha 
de Vilagrassa, Verdú, Preixana i Tàrrega, pateixen la 
filtració d’aigües residuals de la depuradora de Verdú. 

Des que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va po
sar en marxa l’estació depuradora no s’ha fet cap siste
ma d’emmagatzematge o vessament alternatiu. 

Aquest vessament provoca que la comunitat de regants 
no pugui portar a terme operacions de manteniment del 
canal per les grans quantitats d’aigua degudes a les 
filtracions que produeixen humitat constant, plagues 
d’insectes, danys al cultius limítrofs al canal i esllavis
sades de terreny. 

L’any 2005 l’ACA ja va indemnitzar els afectats i va 
garantir una solució immediata. 

Per això el Grup parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a solucionar definitivament els problemes per 
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evitar els vessaments d’aigües residuals produïts per la 
depuradora de Verdú garantint la potabilitat i l’estalvi 
d’aigua. 

Palau del Parlament, 1 de març de 2007 

Felip Puig i Godes Anna Miranda i Torres 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pe
sants en el tram entre Ripoll i Berga de 
la carretera C-26 
Tram. 250-00163/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6331 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Eudald Casadesús i Bar-
celó, i Josep Rull i Andreu, Diputats del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
s’estableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LIMITAR LA CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES PESANTS AL TRAM DE LA CARRETERA C-26 EN
TRE RIPOLL I BERGA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera C-26 entre Ripoll i Berga forma part de la 
xarxa bàsica de carreteres de Catalunya. No obstant 
això és un tram estret i amb molts revolts. Una prova 
evident de les característiques d’aquest tram és que el 
rally de Catalunya fa anys que hi celebra una etapa en 
el terme municipal de les Llosses. 

És habitual, especialment entre setmana, trobar-se al
guns vehicles de gran tonatge circulant per aquest tram 
amb l’evident perill que això representa per a la resta de 
vehicles que es desplacen en sentit contrari. En alguns 
punts l’amplada de la carretera no permet l’encreua
ment de dos vehicles. 

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a limitar la 
circulació de vehicles pesants en el tram de la carrete
ra C-26 entre Ripoll i Berga. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Eudald 
Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la limita-
ció de la circulació de vehicles pe
sants en el tram entre Ripoll i Olot de 
la carretera N-260 
Tram. 250-00164/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6332 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó i Josep Rull i Andreu, Diputats del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es
tableix als articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenten la següent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LIMITAR LA CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES PESANTS AL TRAM DE LA CARRETERA N-260 
ENTRE RIPOLL I OLOT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera N-260 entre Ripoll i Olot, malgrat les 
obres de millora de ferm i traçat en alguns punts realit
zats fa pocs anys, continua essent una carretera amb 
molts revolts alguns dels quals són estrets i tancats. 

És habitual, especialment entre setmana, trobar-se al
guns vehicles de gran tonatge circulant per aquest tram 
amb l’evident perill que això representa per a la resta de 
vehicles que es desplacen en sentit contrari. En alguns 
punts l’amplada de la carretera no permet l’encreua
ment de dos vehicles. 

Malgrat que el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques va anunciar que aquest tram passaria a ser 
titularitat de la Generalitat no consta a aquest Grup 
parlamentari que avui aquest canvi s’hagi produït. 

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir al 
Ministeri de Foment la limitació de la circulació de 
vehicles pesants en el tram de la carretera N-260 entre 
Ripoll i Olot. 

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Eudald 
Casadesús i Barceló, diputat del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’establi
ment de la gratuïtat dels medicaments 
per als infants amb càncer 
Tram. 250-00165/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 6333 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Sancho i Sere
na, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ESTABLIMENT DE LA 

GRATUÏTAT DELS MEDICAMENTS PER ALS INFANTS AMB 

CÀNCER 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les famílies amb infants malalts de càncer, a més dels 
patiments inherents a una malaltia com aquesta, han de 
suportar una càrrega econòmica molt considerable de
rivada de l’import dels medicaments necessaris per al 
tractament dels seus fills. En aquests moments, les fa
mílies han de fer front al 40% de l’import total dels 
mateixos. 

En la majoria de casos, els tractaments vinculats a la 
malaltia esdevenen llargs, fet que comporta que aquests 
costos acabin sent de difícil assumpció per a les famí
lies. 

La Llei 25/1990, de 20 de desembre, del Medicament, 
en el seu article 94.1 estipula que el Ministeri de Sani
tat i Consum decidirà, les indicacions incloses o exclo
ses de la prestació farmacèutica de la Seguretat Social. 
D’entre els criteris que haurà de tenir en compte n’ex
plicita, entre d’altres, el de «la gravetat, duració i seqüe
les» i el de les «necessitats de determinats col·lectius». 

L’apartat 5è de l’article 94 diu que l’administració re
visarà i actualitzarà periòdicament la relació de medi
caments i productes sanitaris inclosos en la prestació 
farmacèutica de la Seguretat Social, tenint en compte, 
entre d’altres, els criteris establerts en el paràgraf ante
rior. 

Atenent aquestes previsions legals, Convergència i 
Unió considera necessari que des del Govern de la 
Generalitat s’impulsin aquelles actuacions per part del 
Ministeri de Sanitat i Consum tendents a possibilitar 
que els medicaments i cures vinculades als infants 
malalts de càncer estiguin totalment excloses de paga
ment per a les famílies. Per tot això, el Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió presenta la següent: 

3.10.25. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a sol·licitar del Govern de l’Estat que, dins de les 
disponibilitats pressupostàries, faci les modificacions 
pertinents per tal de garantir per a les famílies afecta-
des, la gratuïtat total dels fàrmacs necessaris per al trac
tament del càncer en infants. 

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2007 

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

Proposta de resolució sobre el condi
cionament del tram ferroviari entre 
Reus i Perafort per a connectar amb 
l’estació del tren d’alta velocitat i sobre 
la reobertura de tota la línia ferroviària 
Reus - Roda de Barà 
Tram. 250-00166/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 6425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Rafael Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El mes de juny de l’any 2005, el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, presentava al Parlament la 
proposició no de llei per tal de recuperar un tram de la 
línia ferroviària entre Reus i Roda de Barà per tal de 
facilitar l’accés des de Tarragona i Reus a l’estació de 
l’AVE a Perafort. Aquesta proposició no de llei va ser 
rebutjada amb els vots en contra del tripartit a la Comis
sió de Política Territorial del 30 de novembre del ma
teix any. 

El compromís de les administracions amb el transport 
públic es demostra amb la implantació d’infraestructu
res que afavoreixin la mobilitat dels ciutadans. Des de 
l’entrada en funcionament de la línia de l’AVE a les 
comarques de Tarragona es posa de manifest la neces
sitat de millorar la connexió dels grans centres urbans 
(Tarragona i Reus) amb l’estació de Perafort. 

Els accessos viaris a l’estació son deficients, per la qual 
cosa els desplaçaments en vehicle privat són compli
cats, com ha posat de manifest la deficient senyalitza
ció que durant uns mesos han sofert els usuaris. 

Per altra banda existeix la possibilitat, amb una inver
sió reduïda, de recuperar la línia de tren Reus-Roda que 
actualment està fora de servei, com a mínim en el tram 
entre Reus i Perafort. 
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La ubicació prevista per a l’estació de l’AVE obre no-
ves expectatives per la línia Reus-Roda. Aquesta línia 
de tren serviria d’aquesta manera per connectar per 
ferrocarril tant la ciutat de Reus com Tarragona amb la 
futura estació de l’AVE. La línia manté les vies, man
té els pals de la catenària i únicament cal instal·lar la 
catenària i els sistemes de seguretat. Aquest condicio
nament es podria realitzar en un temps no superior a sis 
mesos en el tram entre Reus i Perafort. 

Igualment, però amb una inversió major es podria con
dicionar la via fins l’enllaç de Roda i facilitar d’aquesta 
manera també l’accés a l’estació dels residents en la 
zona del Baix Penedès i altres zones properes de l’Alt 
Penedès i Garraf. El Baix Penedès és una de les zones 
de creixement poblacional més elevat ja que s’està con
vertint en un altre anella de la corona metropolitana de 
Barcelona. Amb l’arranjament d’aquest tram de la línia 
l’estació de Tarragona es convertiria en també referent 
per la zona sud de la regió metropolitana de Barcelona 
i possibilitaria també l’increment de connexions entre 
Reus i Barcelona. 

La reobertura d’aquesta línia seria un primer pas per 
l’establiment d’un àrea de rodalies del Camp de Tarra
gona. 

Malgrat això cal que aquesta infraestructura no es de
teriori més. La plataforma de via existent necessitarà 
algunes reparacions i cal preservar-la també de la vo
luntat d’alguns ajuntaments de aconseguir la desafec
tació d’alguns trams de la via com també succeeix en 
el tram entre Reus i Tarragona al seu pas pels barris de 
Sant Josep Obrer, Mas Pellicer i Mas Abelló a Reus. 
Aquesta iniciativa de desafectació de la línia va ser re
butjada també pel Parlament. Malgrat tot caldria estu
diar el soterrament d’aquest tram a la ciutat de Reus o 
eventualment, el seu desplaçament. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat: 

1. Que realitzi el condicionament del tram entre Reus 
i Perafort de la línia de RENFE entre Reus i Roda –que 
actualment està en desús– per que serveixi de connexió 
amb la futura estació de l’AVE a Perafort. 

2. Que estudiï la possibilitat de reobrir en la seva tota
litat la línia de tren de Reus-Roda, actualment en desús. 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la supres
sió del peatge de l’autopista AP-7 entre 
el Vendrell i Cambrils mentre durin les 
obres d’ampliació del tercer carril 
Tram. 250-00167/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 6426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
Rafael Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que pre
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam
bra, presenta la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Govern de la Generalitat ha anunciat recentment que 
aviat es començarà a construir el tercer carril de l’AP7 
entre El Vendrell i Hospitalet de l’Infant. Aquesta obra 
és una necessitat que es ve reclamant des de fa uns anys 
per part de totes les institucions i entitats de les comar
ques de Tarragona. 

Malauradament, les obres comportaran molts inconve
nients pel trànsit en la zona, especialment entre el Ven
drell i Cambrils. Aquest tram ja està sovint col·lapsat a 
diari i els caps de setmana de la temporada d’estiu es 
converteix en un coll d’ampolla on els viatgers poden 
passar hores aturats. 

La principal causa d’aquest col·lapse són les barreres 
dels peatges del Vendrell i Tarragona. Si be és cert que 
un cop acabada l’ampliació dels tres carrils, aquestes 
barreres desapareixeran per implantar-se un sistema de 
tiquet a l’entrada i sortida de l’autopista que ajustarà 
més el preu als quilòmetres recorreguts, no és menys 
cert que les obres comportaran una disminució signifi
cativa de les prestacions, capacitat i qualitat de la via i 
també comportarà inevitables i llargues cues com ja 
s’ha reconegut per part de l’administració demanant 
paciència als usuaris. 

El tram de la circumval·lació de Tarragona va alliberar
se de pagament per l’anterior Govern de l’Estat per fa
cilitar el trànsit alternatiu a la carretera N340 i reduir 
així la seva intensitat al pas per diverses poblacions. En 
aquesta ocasió, la capacitat i qualitat de l’AP7 es veu
rà minvada substancialment amb motiu de les obres 
d’ampliació i aquestes afectaran especialment al tràn
sit durant la temporada d’estiu. Per aquest motiu cal 
que el tram més conflictiu, el comprès entre El Vendrell 
i Cambrils, sigui alliberat del pagament del peatge per 
tal d’evitar les aglomeracions en les barreres. Per altra 
banda no és just que el usuaris paguin el mateix preu 
per una via que les seves prestacions, capacitat i qualitat 
seran manifestament inferiors durant les obres. 

3.10.25. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a que d’acord amb el Govern de l’Estat i les con
cessionàries d’autopistes procedeixin a la supressió 
temporal dels peatges en el tram entre El Vendrell i 
Cambrils durant el temps que durin les obres d’ampli
ació del tercer carril de l’autopista AP7, de manera que 
els usuaris no hagin de pagar el mateix preu per una via 
que les seves prestacions, capacitat i qualitat seran 
manifestament inferiors. 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona Rafael Luna i Vivas 

3.10.30. DEBATS GENERALS 

Debat general sobre el desplegament 
de l’Estatut d’autonomia 
Tram. 255-00001/08 

Presentació: Felip Puig i Godes, junta
ment amb 33 altres diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 
Reg. 6443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.03.2007 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

Els diputats i diputades sotasignats del Grup parlamen
tari de CiU, que representen una quarta part dels mem
bres de la cambra, d’acord amb el dret previst a l’arti
cle 134.2 del Reglament del Parlament, sol·liciten la 
convocatòria, en el termini més breu possible, d’un Ple 
Específic per a debatre el desplegament de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

OBJECTE DEL PLE 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga al Parla
ment la representació del Poble de Catalunya, així com 
la potestat legislativa i la funció d’impuls polític (arti
cle 55 de l’EAC). 

D’acord amb l’enorme transcendència política i social 
de desplegament de les previsions del nou Estatut i 
l’impacte d’aquestes sobre la vida dels ciutadans i ciu
tadanes i el progrés del nostre país es considera indis
pensable la celebració d’un debat específic en el si del 
Parlament. 

El debat específic ha de permetre el debat i la concre
ció dels termes, el calendari i la recerca de la unitat de 
les forces polítiques catalanes indispensable pel desple
gament efectiu de l’Estatut. 

Sense l’exercici de la nova potestat legislativa del Par
lament en diferents matèries, la reforma de les lleis de 
les Corts afectades, el traspàs dels serveis i la implan
tació del nou model de finançament bilateral, l’Estatut 

3.10.30. 

no podrà aportar l’eficàcia i les millores per a Catalu
nya i la seva ciutadania que constitueixen la seva raó de 
ser. 

GUIÓ DE TEMES 

– El desplegament bàsic de les previsions del nou Es
tatut: acord en el contingut, el calendari i l’actuació 
unitària de les forces parlamentàries catalanes davant 
les institucions de l’Estat. 

– Propostes sobre la nova potestat legislativa del Par
lament: Model educatiu, Serveis Socials, Llengua, 
Model Cultural, Comerç, Immigració, organització ter
ritorial / sistema institucional, sistema electoral, funció 
pública... 

– Propostes finançament. Model bilateral, Consorci 
Tributari Català, Carta Fiscal, Finançament Local, In
versions. 

– Propostes «traspassos nou Estatut». Rodalies, aero
ports, ports, permís treball immigració, oficina judici
al... 

– Propostes modificació lleis orgàniques: Llei Orgàni
ca del Poder Judicial, circumscripció electoral europea, 
convocatòria referèndums, Llei Orgànica del Tribunal 
Constitucional... 

– Propostes «fre a la involució»: política d’acció con
junta a Madrid de les forces catalanes per contenir les 
ingerències legislatives i executives que afecten el des
plegament de l’Estatut. 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007. 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del Grup Parlamentari de CiU 

Dolors Batalla i Nogués, Albert Batalla i Siscart, Ra
mon Camp i Batalla, Eudald Casadesús i Barceló, Jo
sep Lluís Cleries i Gonzàlez, Lluís M. Corominas i 
Díaz, Núria de Gispert i Català, Ramon Espadaler i 
Parcerisas, Antoni Fernández i Teixidó, Anna Figueras 
i Ibañez, Josep Grau i Seris, Francesc Homs i Molist, 
Assumpció Laïlla i Jou, Marta Llorens i Garcia, Agustí 
López i Pla, Anna Miranda i Torres, Joan Morell i Co
mas, Joan Miquel Nadal i Malé, Esteve Orriols i 
Sendra, Joana Ortega i Alemany, Carles Pellicer i 
Punyed, Josep Pont i Sans, Joan Raventós i Pujadó, 
Joan Recasens i Guinot, M. Glòria Renom i Vallbona, 
Irene Rigau i Oliver, Meritxell Ruiz i Isern, Josep Rull 
i Andreu, Carles Sala i Roca, Francesc Sancho i Sere
na, Jordi Turull i Negre, Maria Carme Vidal i Huguet, 
Santi Vila i Vicente 
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN
DICATURA DE COMPTES 

Procediment relatiu a l’Informe de fisca
lització 25/2004: Compte d’operacions 
de la tresoreria de l’Administració Ge
neral de la Generalitat. Exercici 2002; a 
l’Informe de fiscalització 27/2004: Insti
tut Català de Finances Holding, SA. 
Exercicis 2002 i 2003; a l’Informe de fis
calització 4/2005: Corporació Catalana 
de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 
2002 i 2003; a l’Informe de fiscalització 
3/2006, Ingressos per taxes del Depar
tament de Salut, exercicis 2002-2004 
Tram. 256-00024/07, 256-00025/07, 256-00027/ 
07 i 256-00034/07 

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 09.03.2007 
Reg. 6275, 6276, 6277 i 6278, 6311, 6313, 6314, 
6315 i 6316 i 6317 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 6275, 6276, 6277 I 6278) 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE 

COMPTES 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de Fiscalització 25/2004: Compte d’operaci
ons de la tresoreria de l’Administració General de la 
Generalitat. Exercici 2002. (Tram. 256-00024/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de Fis
calització 25/2004: Compte d’operacions de la tresore
ria de l’Administració General de la Generalitat. Exer
cici 2002. (Tram. 256-00024/07). 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

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

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE 

COMPTES 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 

l’Informe de Fiscalització 27/2004: Institut Català de 
Finances Holding, SA. Exercicis 2002 i 2003. (Tram. 
256-00025/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de Fis
calització 27/2004: Institut Català de Finances Holding, 
SA.. Exercicis 2002 i 2003. (Tram. 256-00025/07). 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

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

A LA  MESA DE LA  COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de Fiscalització 4/2005: Corporació Catala
na de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 2002 i 
2003 (Tram. 256-00027/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de Fis
calització 4/2005: Corporació Catalana de Ràdio i Te
levisió (CCRTV). Exercicis 2002 i 2003 (Tram. 256
00027/07). 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

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

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMP
TES 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de Fiscalització 3/2006, Ingressos per taxes 
del Departament de Salut, exercicis 2002-2004. (Tram. 
256-00034/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de Fis
calització 3/2006, Ingressos per taxes del Departament 
de Salut, exercicis 2002-2004. (Tram. 256-00034/07). 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que 
recull l’informe esmentat. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

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

3.10.60. 
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PROPOSTES 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. 6311) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse
güent al debat dels procediments relatius als Informes 
de fiscalització 25/2004 sobre el compte d’operacions 
de la tresoreria de l’Administració General de la Gene
ralitat, exercici 2002. (Tram. 256-00024 /07), 27/2004 
sobre l’Institut Català de Finances Holding, SA, exer
cicis 2002 i 2003 (Tram. 256-00025/07), 4/2005 sobre 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), 
Exercicis 2002 i 2003 (Tram. 256-00027/07) i 3/2006 
sobre els Ingressos per taxes del Departament de Salut, 
exercicis 2002-2004. (Tram. 256-00034/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els Informes; 25/2004 sobre el compte d’ope
racions de la tresoreria de l’Administració General de 
la Generalitat, exercici 2002. (Tram. 256-00024/07), 
27/2004 sobre l’Institut Català de Finances Holding, 
SA, exercicis 2002 i 2003 (Tram. 256-00025/07), 
4/2005 sobre la Corporació Catalana de Ràdio i Tele
visió (CCRTV), Exercicis 2002 i 2003 (Tram. 256
00027/07) i 3/2006 sobre els Ingressos per taxes del 
Departament de Salut, exercicis 2002-2004. (Tram. 
256-00034/07) i insta al Govern de Catalunya a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes. 

2. En relació a l’Informe 4/2005 sobre la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), Exercicis 2002 
i 2003: 

a. Mostra la seva preocupació per la situació econòmica 
i financera de l’organisme. 

b. Mostra la seva preocupació per la gravetat dels pos
sibles incompliments normatius detectats en la retribu
ció del personal directiu de la societat. Especialment 
pel que fa a les clàusules indemnitzacions per cessa
ment. 

c. Insta al Govern de Catalunya a realitzar un informe 
jurídic que determini els procediments escaients per 
traslladar davant de la jurisdicció ordinària el contingut 
del present informe de fiscalització per tal que es depu
rin les eventuals responsabilitats de tot ordre que es 
deriven de les irregularitats detectades en les clàusules 
d’indemnització per rescissió dels contractes del perso
nal d’alta direcció de la CCRTV en els exercicis 2002 
i 2003. 

d. Encarregar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
l’informe de fiscalització dels comptes anuals de la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) de 
l’any 2004, en el que a més es relacioni el valor indivi
dual de les indemnitzacions efectuades durant aquest 
any amb identificació del seus beneficiaris. 

3.10.60. 

3. Respecte a l’Informe de fiscalització 3/2006, sobre 
els Ingressos per taxes del Departament de Salut, exer
cicis 2002-2004, s’insta al Govern de Catalunya a se
guir les recomanacions d’anàlisi dels estudis econòmics 
que sustenten les taxes i preus públics, per tal d’actua
litzar-les o establir el cost del servei. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
portaveu ICV-EA 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

(REG. 6313, 6314, 6315 I 6316) 

A LA  MESA DE LA COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu al compte d’operacions 
de la tresoreria de l’Administració de la Generalitat, 
Informe de fiscalització 25/2004 relatiu al exercici 
2002, (NT. 256-00024/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 25/2004 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions. 

Palau del Parlament, 7 de Març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu del G. P. del Partit Popular de Catalunya 

A LA  MESA DE LA COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu als informes de fiscalitza
ció relatius a la Corporació Catalana de Ràdio i Televi
sió (CCRTV), Informe de fiscalització 4/2005 relatiu 
als exercicis 2002 i 2003, (NT. 256-00027/07). 

Propostes de Resolució: 

1. El Parlament de Catalunya aprova els Informes de 
fiscalització 4/2005 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a que la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió (CCRTV): 

a) Fonamenti la seva actuació en un contracte-progra
ma plurianual que especifiqui els objectius a partir de 
la definició de servei públic. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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b) Adeqüi la política de contractacions laborals als llocs 
de treball, a les necessitats del servei, i a la normativa 
vigent. 

c) Organitzi la CCRTV a partir dels criteris d’indepen
dència, professionalitat i viabilitat econòmica. 

3. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatu
ra de Comptes l’ampliació de l’informe de Fiscalitza
ció 4/2005 sobre la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió en allò referent a l’existència de contractes 
blindats en les empreses de la corporació. 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en 
relació als contractes blindats existents a les empreses 
de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió adopti 
les mesures de control corresponent i aprofundexi en la 
clarificació de les circumstàncies i responsabilitats, 
exercint les accions que en dret corresponguin en fun
ció de les conclusions dels informes d’auditoria. 

Palau del Parlament, 7 de Març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu del G. P. del Partit Popular de Catalunya 

A LA  MESA DE LA COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu als informes de fiscalitza
ció relatius a l’Institut Català de Finances Holding, S.A, 
Informe de fiscalització 27/2004 relatiu als exercicis 
2002 i 2003, (NT 256-00025/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informes de fis
calització 27/2004 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions. 

Palau del Parlament, 7 de Març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu del G. P. del Partit Popular de Catalunya 

A LA  MESA DE LA COMISSIÓ DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que 
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, 
presenta les següents Propostes de Resolució subse
güents al procediment relatiu a l’informe de fiscalitza
ció relatiu als Ingressos per taxes del Departament de 
Salut, Informe de fiscalització 3/2006 relatiu als exer
cicis 2002 i 2004, (NT. 256-00034/07). 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis
calització 3/2006 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut a: 

a. Establir els mecanismes necessaris per garantir l’efi
càcia dels procediments de gestió de les taxes exigides. 

b. Es fixi un protocol de documents necessaris de con
formitat amb els requisits previstos a la Llei de taxes i 
preus públics. 

Palau del Parlament, 7 de Març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 
Portaveu del G. P. del Partit Popular de Catalunya 

PROPOSTES PRESENTADES PEL GRUP MIXT (REG. 6317) 

A LA MESA DEL PARLAMENTO 

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, perteneciente a Ciutadans-Partido de la Ciuda
danía, de conformidad con lo que dispone el artículo 
145 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre
senta la Propuesta de resolución subsiguiente al deba
te de los procedimientos relativos a los siguientes infor
mes de fiscalización presentados por la Sindicatura de 
Cuentas: 25/2004, tramitación 256-00024/07; 27/2004, 
tramitación 256-00025/07; 4/2005, tramitación 256
00027/07 y 3/2006, tramitación 256-00034/07. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña: 

1. Aprueba los informes de fiscalización 25/2004, tra
mitación 256-00024/07 correspondiente a Cuenta de 
operaciones de la tesorería de la Administración Gene
ral de la Generalitat; 27/2004, tramitación 256-00025/ 
07 correspondiente al Institut Català de Finances Hol
ding; 4/2005, tramitación 256-00027/07 correspon
diente a la Corporación Catalana de Radio y Televisión 
y 3/2006, tramitación 256-00034/07 correspondiente a 
los ingresos por tasas del Departamento de Salud. 

2. Respecto al informe de fiscalización 3/2005 corres
pondiente a los ingresos por tasas del Departamento de 
Salud: 

a) Insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas 
para garantizar la eficacia de los procedimientos de 
gestión recaudatoria voluntaria de las tasas devengadas 
por el Departamento de Salud. 

b) Insta al Gobierno para que informe sobre las medi
das adoptadas desde el día 31 de diciembre de 2004 
para mejorar los procedimientos administrativos y con
tables relacionadas con la recaudación voluntaria de las 
tasas del Departamento de Salud. 

c) Insta al Gobierno para que, en relación con los con
venios de colaboración firmados por el Departamento 
de Salud con entidades privadas se cumpla lo dispues
to en la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña y demás 
normativa aplicable. 

3. Respecto al informe 4/2005 de fiscalización corres
pondiente a la Corporación Catalana de Radio y Tele
visión: 

a) Muestra su preocupación por la situación de desequi
librio patrimonial que presenta la Corporación Catalana 

3.10.60. 
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de Radio y Televisión e insta al Gobierno a adoptar las 
medidas oportunas destinadas a sanear económicamen
te la citada Corporación. 

c) Encomienda a la Sindicatura de Cuentas que verifi
que para los próximos ejercicios fiscalizados si la 
CCRTV ajusta su contabilidad, presupuesto y sistema 
de contratación a la normativa vigente y proceda a re
mitir antes de finalizar el primer trimestre de 2008 los 
informes de fiscalización correspondientes de cuenta de 
los años 2004, 2005 y 2006. 

Palau del Parlament, 7 de marzo de 2007 

José Domingo Domingo 
Portavoz adjunto del Grupo Mixto 

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 

Esmenes presentades 
Reg. 6605, 6809 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.03.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 6605) 

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, so
bre el model de gestió de l’Aeroport de Barcelona 
(302-00013/08). 

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 

DE MODIFICACIÓ DELS PUNTS 1, 2 I 3 DE LA MOCIÓ. NOVA 

REDACCIÓ: 

«1. El Parlament comparteix el compromís del Govern 
de convertir l’aeroport de Barcelona en un element clau 
per al model de país i la seva estratègia econòmica. 

3.15. 

2. El Parlament considera, tal i com ja ho va acordar 
el Govern amb els sectors econòmics i socials en 
l’Acord Estratègic per a la competitivitat de l’Econo
mia Catalana, que per la millora de la competitivitat és 
prioritària la conversió de l’aeroport de Barcelona en 
un “hub” o centre de connexió de vols intercontinen
tals. 

3. El Parlament insta al Govern a seguir negociant un 
canvi de model de gestió dels aeroports espanyols i 
catalans, per tal de canviar una gestió centralitzada i 
monopolista per un model de gestió mixta que estimu
li la competència. 

4. El Parlament: 

a) insta el Govern a negociar un model de gestió en el 
que la Generalitat participi de manera determinant en 
la gestió de tots el aeroports catalans, en el qual tam
bé hi siguin presents les administracions locals i el món 
empresarial. 

b) constata la necessitat d’avançar en el procés de ne
gociació d’un nou model de gestió de l’aeroport de 
Barcelona el qual suposi la creació d’un Consorci en 
el que hi hagi una posició determinant del Govern de 
la Generalitat. 

5. El Parlament insta el Govern a prosseguir impulsant 
la concessió de la nova terminal d’acord amb els cri
teris que ja ha anunciat i que són els següents: 

1. Conèixer els compromisos de futur de les diferents 
aliances. 

2. Aposta per vols de connexió, intercontinentals i amb 
freqüències i horaris interessants. 

3. Aliniament amb les àrees estratègiques de l’Àsia i 
l’Euromediterrani. 

4. Enfortiment de Barcelona com a centre d’operaci
ons: més avions amb base a bcn, treballadors... 

5. Volum d’oferta de vols i passatgers. 

6. Desenvolupament d’activitats de manteniment, in
dustrials i de serveis. (Hangars...) 

7. Contribuir al desenvolupament de la càrrega aèria. 

8. Qualitat de l’oferta als passatgers. 

9. Possible contribució a la promoció internacional de 
bcn i Cat. 

10. Equilibri de viatges de negocis i turisme. 

11. Possibilitat de matisar la distribució d’espais sinó 
es compleixen els criteris acordats.» 

Palau del Parlament, 12 de març de 2007 

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

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 6809) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Regla
ment de la Cambra, presenta les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu
tiu sobre el model de gestió de l’aeroport de Barcelo
na (N.T. 302-00013/08). 

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

DEL PUNT 1: 

«[…] propi de Catalunya, consensuat parlamentària
ment i amb la societat civil del país». 

ESMENA NÚM. 2 
De supressió 2 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DEL PUNT 2:
 

Des de «En el seu cas […]» fins al final del punt seguit.
 

ESMENA NÚM. 3 
De supressió 3 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DEL PUNT 3: 

«[…] i la Generalitat tingui assumides les competènci
es». 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 

4. INFORMACIÓ 

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

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia Internacional de les 
Dones 
Tram. 401-00002/08 

Lectura en el Ple 
Sessió plenària núm. 10, 15.03.2007, DSPC-P 11 

L’any 1975 les Nacions Unides van declarar el 8 de 
març Dia Internacional de la Dona Treballadora. 

Els canvis socials del darrer segle han posat de manifest 
la necessitat que les polítiques d’igualtat siguin una part 
imprescindible de l’agenda política de tots els governs, 
i també del Govern de Catalunya. 

Aquest dia és una ocasió excel·lent per a recordar totes 
les dones que han lluitat pels drets de les dones i per a 
adquirir els compromisos de treball que han de perme
tre avançar en les polítiques d’igualtat, en les polítiques 
encaminades a aconseguir la igualtat de drets i d’opor
tunitats en la nostra societat. 

Però encara queden molts obstacles que impedeixen 
que les dones puguin tirar endavant llurs projectes i 
ambicions. És per això que cal continuar el camí iniciat 
com a veritables agents de canvi. 

El Parlament de Catalunya és conscient de totes les dis
criminacions que encara avui pateixen les dones en tots 
els àmbits de la societat i sap que són un obstacle per 
a la participació en igualtat de condicions de les dones 
en la política, en els espais socials i econòmics i en la 
presa de decisions. 

En aquest sentit, és necessària l’aplicació de polítiques 
de dones i la transversalitat de gènere en totes les po
lítiques públiques, ja que aquesta incorporació i aquest 
protagonisme són un benefici per a tota la societat. 
Aquesta acció compromesa comporta, a més, un enri
quiment democràtic per al país. 

Ara fa setanta-cinc anys que les dones van aconseguir 
el dret de vot a Catalunya. Aquest fet va representar el 
reconeixement d’un dret polític per a la meitat de la 
ciutadania, la qual, incomprensiblement, era ignorada. 
Va permetre per primera vegada que les dones partici
pessin en el destí del seu país. No obstant això, i mal
grat el camí recorregut, cal dir que aquesta participació 
no s’ha de limitar a l’exercici del vot, sinó que és neces
sària la implicació de les dones en tots els àmbits de la 
societat i també, per descomptat, en la política. És cert 
que el nombre de dones en els càrrecs públics ha aug
mentat des de la recuperació de la democràcia fins ara, 
però es tracta d’un augment del tot insuficient. 

4.40. 

4. INFORMACIÓ 
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El Parlament de Catalunya, especialment per mitjà de 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, vol, en aques
ta legislatura, tenir un paper actiu i dinamitzador en 
l’estudi i l’elaboració de propostes dirigides a reduir 
aquestes desigualtats i a fomentar, alhora, la participa-
ció de les dones. 

Les diputades i els diputats es comprometen, doncs, a 
treballar durant aquesta legislatura perquè les lleis que 
aprovi el Parlament siguin instruments útils per a com
batre la violència que pateixen les dones i per a acon
seguir la igualtat real de drets i d’oportunitats entre 
dones i homes. 

Palau del Parlament, 14 de març de 2007 

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

PLE DEL PARLAMENT 

Composició del Ple del Parlament 
Tram. 396-00001/08 

Accés al ple exercici de la condició de 
parlamentària 

4.45.02. 

MESA DEL PARLAMENT 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 13 de 
març de 2007, atès que la diputada Sra. Rosa Maria 
Ferrer i Valls ha complert els requisits que estableix 
l’article 16 del Reglament (credencial: reg. 6433; aca
tament de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya: reg. 6445; declaració d’incompatibilitats: 
reg. 6446 i 6447), ha constatat i manifestat que la Sra. 
Rosa Maria Ferrer i Valls ha accedit al ple exercici de 
la condició de parlamentària. 

Palau del Parlament, 13 de març de 2007 

El secretari tercer El president del Parlament 
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual 

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS 

Composició de la Comissió de Peti
cions 
Tram. 412-00002/08 

Designació de la presidència 
Reg. 6359 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica que la per
sona proposada per ocupar el càrrec de President de la 
Comissió de Peticions, és el diputat Antoni Comins i 
Oliveres 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

Miquel Iceta i Llorens 
Portaveu 

Substitució de diputats 
Reg. 6358 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.03.2007 

Alta: Antoni Comins i Oliveres 

Composició de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals 
Tram. 412-00006/08 

Substitució de diputats 
Reg. 6356 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.03.2007 

Alta: Daniel Font i Cardona 
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI
MENT 

Composició de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea 
Tram. 411-00003/08 

Elecció de la secretària 

COMISSIÓ D’ACCIÓ EXTERIOR I DE LA UNIÓ EUROPEA 

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el dia 8 de març de 2007, d’acord amb 
els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha 
elegit secretària la diputada Pia Bosch i Codolà per a 
proveir la vacant causada per la renúncia del diputat 
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez. 

Palau del Parlament, 8 de març de 2007 

La secretària El president de la Comissió 
Pia Bosch i Codolà Miquel Àngel Estradé i Palau 

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats 
Tram. 406-00001/08 

Substitució de diputats 
Reg. 6357 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.03.2007 

Baixa: Daniel Font i Cardona 

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS 

Composició del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
Tram. 399-00004/08 

Adscripció de diputats del Grup Parlamen
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
Reg. 6448 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Rosa Maria Ferrer i Valls, 

d’acord amb el que disposa l’article 20.1 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’in
corporar-se al Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta
dans pel Canvi. 

I perquè així consti, ho signa 

al Palau del Parlament, el dia 9 de març de 2007 

Rosa Maria Ferrer i Valls Vist i plau 
Miquel Iceta i Llorens 

Portaveu del Grup Parlamentari 

4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de la Vicepresidència davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre l’actua
ció prevista al capdavant del Departa
ment 
Tram. 354-00002/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 2, del 08.03.2007 (DSPC-C 53). 
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Sol·licitud de compareixença de la con
sellera d’Acció Social i Ciutadania da
vant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones perquè informi sobre l’actuació 
prevista al capdavant del Departament 
Tram. 354-00020/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 2 de la Comissió sobre els 
Drets de les Dones, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC
C 50). 

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 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres
supost, en la sessió núm. 3, tinguda el dia 13.03.2007 
(DSPC-C 56). 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea amb el conseller de la Vice
presidència sobre les línies d’actuació 
en relacions internacionals i sobre l’or
ganigrama de la Secretaria d’Afers Ex
teriors 
Tram. 354-00030/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 2, del 08.03.2007 (DSPC-C 53). 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pres
supost amb el conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa sobre el compli
ment de l’Acord estratègic per a la in
ternacionalització, la qualitat de l’ocu-
pació i la competitivitat de l’economia 
catalana 
Tram. 354-00046/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 13.03.2007 
(DSPC-C 56). 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost amb el conseller d’Econo
mia i Finances sobre el compliment de 
l’Acord estratègic per a la internacio
nalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana 
Tram. 354-00047/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 13.03.2007 
(DSPC-C 56). 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pres
supost amb la consellera de Treball so
bre el compliment de l’Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’eco
nomia catalana 
Tram. 354-00048/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Econo
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 13.03.2007 
(DSPC-C 56). 
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00025/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6564). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves d’Habitatges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00026/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6565). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Organització de Consumi
dors i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya 
Tram. 352-00027/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6566). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cam
bres de la Propietat Urbana de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00028/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6567). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de 
Promotors Constructors d’Edificis amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00029/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6568). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00030/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6569). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Ad
ministradors de Finques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00031/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6570). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la Jo
ventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00034/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6573). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00032/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6571). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Càritas Diocesana amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00035/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg6574). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i del Consell de Col·legis 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00033/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6572). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00036/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6575). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00037/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Ángeles Olano i García, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6576). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00040/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00038/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Naci
onal de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00041/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00039/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves d’Habitatges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00042/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Espanyola de 
Promotors Públics d’Habitatge i Sòl -
Secció Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 352-00043/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis Ofici
als d’Agents de la Propietat Immobilià
ria de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00046/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de 
Promotors Constructors d’Edificis amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00044/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Registradors de 
la Propietat, Mercantils i de Béns Mo
bles de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Cata
lunya 
Tram. 352-00047/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona i Lleida amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00045/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi de Notaris de Ca
talunya amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00048/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Apa
relladors i Arquitectes Tècnics de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00049/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la Jo
ventut de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00052/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00050/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública 
Tram. 352-00053/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6621). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Plataforma per al Dret a 
un Habitatge Digne amb relació al Pro
jecte de llei del dret a l’habitatge a Ca
talunya 
Tram. 352-00051/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6611). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00054/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6621). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00055/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6621). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Confederació d’Associa
cions de Veïns de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00058/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6621). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00056/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6621). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Apa
relladors i Arquitectes Tècnics de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei de 
l’obra pública 
Tram. 352-00059/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6764). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cambra Oficial de Con
tractistes d’Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00057/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6621). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial d’Engi
nyers Tècnics de Mines i de Faculta
tius i Perits de Mines de Catalunya i 
Balears amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública 
Tram. 352-00060/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6765). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de l’obra pública 
Tram. 352-00061/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6766). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers Tèc
nics Industrials de Barcelona amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00064/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6769). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics en Topografia de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00062/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6767). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers Tèc
nics d’Obres Públiques de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00065/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6770). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00063/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6768). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Geòlegs 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00066/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6771). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cambra Oficial de Con
tractistes d’Obres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de l’obra pú
blica 
Tram. 352-00067/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6772). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Pimec, Micro, Petita i Mit
jana Empresa de Catalunya amb rela
ció al Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00070/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6775). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell General de Cam
bres de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00068/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6773). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Cecot, Confederació 
Empresarial Comarcal de Terrassa 
amb relació al Projecte de llei de l’obra 
pública 
Tram. 352-00071/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6776). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacio
nal amb relació al Projecte de llei de 
l’obra pública 
Tram. 352-00069/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6774). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00072/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6777). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de l’obra pública 
Tram. 352-00073/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6778). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació d’Empreses 
d’Enginyeria i Consultoria Indepen
dents de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00076/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6781). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00074/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6779). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell de Col·legis d’Apa
relladors i Arquitectes Tècnics de Cata
lunya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00084/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6789). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacio
nal de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de l’obra pública 
Tram. 352-00075/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6780). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Administradors 
de Finques de Barcelona i Lleida amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00085/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6790). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00086/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6791). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Agents de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00089/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6794). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Comissió Obrera Nacio
nal de Catalunya amb relació al Projec
te de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00087/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6792). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00090/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6795). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió Sindical Obrera 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00088/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6793). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei del dret a l’habitatge a Catalu
nya 
Tram. 352-00091/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6796). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana de 
Promotors Constructors d’Edificis amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00092/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6797). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació de Cooperati
ves d’Habitatges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00093/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6798). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Organització de Consumi
dors i Usuaris de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei del dret a l’habitatge 
a Catalunya 
Tram. 352-00094/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6799). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Unió General de Treba
lladors amb relació al Projecte de llei 
del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00095/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6800). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00096/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6801). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Consell General de Cam
bres de la Propietat Urbana de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00097/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6802). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Proposta de compareixença de repre
sentants de la Federació Catalana 
d’Apartaments Turístics amb relació al 
Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 352-00098/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6803). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Foment del Treball Nacio
nal amb relació al Projecte de llei del 
dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00101/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6806). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de Cáritas Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei del dret a l’ha
bitatge a Catalunya 
Tram. 352-00099/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6804). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de l’Associació Professional 
d’Experts Immobiliaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00102/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6807). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants del Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques 
amb relació al Projecte de llei del dret 
a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00100/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6805). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Proposta de compareixença de repre
sentants de la Taula de la Construcció 
de Girona amb relació al Projecte de 
llei del dret a l’habitatge a Catalunya 
Tram. 352-00103/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6808). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 
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Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Diabètics 
de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar i Immigració perquè informin 
sobre les línies d’actuació d’aquesta 
associació 
Tram. 356-00015/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 2386). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 07.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença de la se
cretària per a la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè informi sobre les 
accions i les directrius de la política 
del Govern amb relació a la Unió Euro
pea i sobre els objectius i l’organitza
ció del Patronat Català Pro Europa 
Tram. 356-00020/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 2, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 
53). 

Sol·licitud de compareixença de la se
cretària general del Patronat Català 
Pro Europa davant la Comissió d’Ac
ció Exterior i de la Unió Europea per
què informi sobre les línies d’actuació 
en política de la Unió Europea i sobre 
l’organització i l’organigrama del Pa
tronat Català Pro Europa 
Tram. 356-00018/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 2, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 
53). 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Català del Moviment 
Europeu davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè 
informi sobre les línies d’actuació del 
Consell i la mobilització de la societat 
catalana entorn de la construcció eu
ropea 
Tram. 356-00019/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 2, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 
53). 

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 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Sol·licitud de compareixença de Maribel 
Càrdenas, experta en violència, 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 vio
lència de gènere 
Tram. 356-00029/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 
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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 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Sol·licitud de compareixença de Núria 
Viñas i Llebot, de la Fundació Interna
cional de la Dona Emprenedora, da
vant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones perquè informi sobre les políti
ques de foment de l’activitat empresa
rial entre les dones 
Tram. 356-00033/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Carina Mejías Sánchez, del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 5225). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre els Drets 
de les Dones, sessió del 07.03.2007. 

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 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

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 la targeta agrària 
Tram. 356-00037/08 

Sol·licitud de compareixença de Rosa 
Garriga Llorente, directora de la Fun
dació Assistència i Gestió Integral, da
vant 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 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la 
sessió núm. 4, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 
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Sol·licitud de compareixença de Maite 
Cobos, directora de l’associació El 
Trampolí, davant la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats perquè expliqui les líni
es d’actuació d’aquesta entitat 
Tram. 356-00038/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Xavier Dilmé i Vert, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 5825). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats, sessió del 
08.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació Catalana de 
PKU i Altres Trastorns Metabòlics da
vant la Comissió de Salut perquè expli
quin el funcionament i els objectius de 
l’entitat 
Tram. 356-00042/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 6361). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 14.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Xarxa de Custòdia del 
Territori davant la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge perquè informin 
sobre els projectes d’aquesta organit
zació 
Tram. 356-00043/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu
nya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, Grup Mixt (reg. 
6546). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Comarcal del Gironès 
davant la Comissió de Política Territo
rial perquè informi sobre la seva posi
ció amb relació al projecte d’ampliació 
de l’autopista AP-7 i la carretera N-II i 
amb relació al tren d’alta velocitat 
Tram. 356-00044/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Eudald Casadesús i Barceló, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 6627). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de d’Aiguaviva (Gironès) davant la 
Comissió de Política Territorial perquè 
informi sobre la seva posició amb rela
ció al projecte d’ampliació de l’auto
pista AP-7 i la carretera N-II i amb rela
ció al tren d’alta velocitat 
Tram. 356-00045/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Eudald Casadesús i Barceló, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 6628). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 
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Sol·licitud de compareixença de l’alcal
de de Salt (Gironès) davant la Comis
sió de Política Territorial perquè infor
mi sobre la seva posició amb relació 
al projecte d’ampliació de l’autopista 
AP-7 i la carretera N-II i amb relació al 
tren d’alta velocitat 
Tram. 356-00046/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Eudald Casadesús i Barceló, del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió (reg. 6629). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política 
Territorial, sessió del 14.03.2007. 

Sol·licitud de compareixença de Matías 
Zamora, president de la Societat Cata
lana d’Infermeria de Salut Mental, da
vant la Comissió de Salut perquè infor
mi sobre la professió d’infermer o 
infermera en l’àmbit de la salut mental 
Tram. 356-00047/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 6662). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 14.03.2007. 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
amb el conseller de la Vicepresidència 
sobre les línies d’actuació en relacions 
internacionals i sobre l’organigrama 
de la Secretaria d’Afers Exteriors 
Tram. 355-00024/08 

Acord de tenir la sessió informativa 

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 2, del 08.03.2007 (DSPC-C 53). 

Sessió informativa del conseller de la 
Vicepresidència davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
perquè informi sobre l’actuació previs
ta al capdavant del Departament 
Tram. 355-00025/08 

Acord de tenir la sessió informativa 

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 2, del 08.03.2007 (DSPC-C 53). 

Sessió informativa del conseller de la 
Vicepresidència davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre l’actuació prevista al capdavant 
del Departament 
Tram. 355-00026/08 

Sol·licitud i tramesa a la Comissió 

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller de la Vice
presidència (reg. 6526). 

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida
ritat. 

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 13.03.2007. 
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES 

Compareixença de representants de 
l’Ens de Comunicació Associativa da
vant la Comissió de Política Cultural 
perquè exposin les seves propostes 
Tram. 357-00003/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 4, 
tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 48). 

Compareixença de Montserrat Comas 
d’Argemir, jutgessa i membre de l’Ob
servatori contra la Violència Domèsti
ca i de Gènere, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones 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. 357-00006/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Compareixença de Teresa Freixes San
juan, catedràtica de dret constitucional 
de la Universitat Autònoma de Barcelo
na, davant la Comissió sobre els Drets 
de les Dones perquè informi sobre les 
polítiques d’igualtat 
Tram. 357-00004/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Compareixença de Núria Milà, advoca
da, membre de Dones Juristes i vice
presidenta de la Federació de Dones 
per la Igualtat, davant la Comissió so
bre els Drets de les Dones perquè ex
posi les seves consideracions amb 
relació a la violència de gènere i a la 
Llei de l’Estat contra la violència de 
gènere 
Tram. 357-00007/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Compareixença de Maribel Càrdenas, 
experta en violència, davant la Comis
sió sobre els Drets de les Dones per
què exposi les seves consideracions 
amb relació a la violència de gènere i a 
la Llei de l’Estat contra la violència de 
gènere 
Tram. 357-00005/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 

Compareixença de Rosa Garriga Llo
rente, directora de la Fundació Assis
tència i Gestió Integral, davant la Co
missió sobre els Drets de les Dones 
perquè exposi les seves considera
cions amb relació a la violència de gè
nere i a la Llei de l’Estat contra la vio
lència de gènere 
Tram. 357-00008/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre els Drets de les Dones en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2007 (DSPC-C 50). 
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Compareixença de la secretària gene
ral del Patronat Català Pro Europa da
vant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea perquè informi sobre 
les línies d’actuació en política de la 
Unió Europea i sobre l’organització i 
l’organigrama del Patronat Català Pro 
Europa 
Tram. 357-00011/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 2, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 
53). 

Compareixença de la secretària per a 
la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
perquè informi sobre les accions i les 
directrius de la política del Govern 
amb relació a la Unió Europea i sobre 
els objectius i l’organització del Patro
nat Català Pro Europa 
Tram. 357-00013/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 2, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 
53). 

Substanciació Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comissió Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 08.03.2007 d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 08.03.2007 
(DSPC-C 53). (DSPC-C 53). 

Compareixença del president del Con
sell Català del Moviment Europeu da
vant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea perquè informi sobre 
les línies d’actuació del Consell i la 
mobilització de la societat catalana en
torn de la construcció europea 
Tram. 357-00012/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 2, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 
53). 

Compareixença de Joan Carles Sán
chez Molina, director gerent d’Idees i 
Projectes, davant la Comissió d’Agri
cultura, Ramaderia i Pesca perquè in
formi sobre la targeta agrària 
Tram. 357-00014/08 

Acord de tenir la sessió de compareixença 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en la 
sessió núm. 4, tinguda el dia 08.03.2007 (DSPC-C 54). 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 08.03.2007 
(DSPC-C 54). 
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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. 

Programa anual d’actuació estadística 
per al 2007 
Tram. 334-00012/08 

Presentació: Conseller d’Economia i Fi
nances 
Reg. 6422 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’es
tadística de Catalunya, trameto adjunt el Programa anu
al d’actuació estadística per al 2007, una vegada apro
vat per la Junta de Govern de l’IDESCAT, informat 
favorablement pel Consell Català d’Estadística i apro
vat pel Govern mitjançant el Decret 649/2006, de 27 de 
desembre. 

Antoni Castells 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

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

Informe sobre l’acompliment de les 
activitats estadístiques corresponents 
al Programa anual d’actuació estadís
tica per al 2005 
Tram. 334-00013/08 

Presentació: Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances 
Reg. 6423 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 13.03.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa 
l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’es
tadística de Catalunya, trameto adjunt l’informe d’exe

cució del Programa anual d’actuació estadística per al 
2005. 

Antoni Castells 

Barcelona, 23 de febrer de 2007 

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

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Certificat de l’acord pel qual el Govern 
no dóna la conformitat a la tramitació 
de la Proposició de llei reguladora de 
l’accés a l’entorn de les persones amb 
discapacitat acompanyades de gossos 
d’assistència 
Reg. 6305 

Ramon García-Bragado Acín, Secretari del Govern de 
la Generalitat de Catalunya. 

Certifico: que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, celebrada el dia 6 de març de 2007, es va 
prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a con
tinuació: 

«S’acorda denegar la conformitat a l’admissió a tràmit 
per la Mesa del Parlament de la Proposició de llei regu
ladora de l’accés a l’entorn de les persones amb disca
pacitat acompanyades de gossos d’assistència (núm. de 
tramitació 202-00012/08) presentada pel grup parla
mentari de Convergència i Unió, atès que la seva apro
vació comportaria un augment de crèdits o una dismi
nució d’ingressos en el pressupost vigent, pels motius 
següents: 

– Els costos que hauria d’assumir l’Administració per 
l’aplicació de l’article 8, que preveu que l’accés dels 
gossos d’assistència per part de les persones amb dis
capacitat no pot comportar cap despesa a les persones 
usuàries. 

– Els costos que comportaria l’activitat reconeixedora 
dels gossos d’assistència, així com la reguladora i de 
gestió del reconeixement oficial i l’establiment dels 
requisits que haurien de complir els veterinaris i les 
entitats o escoles especialitzades en el camp de l’ensi
nistrament de gossos d’assistència. 

– El cost de la creació i manteniment d’un registre 
d’acreditacions (tant de gossos com d’entitats) que hau
ria de ser gestionat per l’Administració. 
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– La inspecció del compliment de la norma, que impli
caria la necessària incorporació de nous efectius hu
mans. 

– Els recursos econòmics necessaris per portar a terme 
les campanyes informatives i educatives previstes a la 
Proposició de llei. 

En conseqüència no es dóna conformitat a la seva tra
mitació.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el set de març de dos mil set. 

Ramon García-Bragado Acín 
Secretari del Govern 

4.85. SINDICATURA DE COMPTES 

Resolució de 9 de març de 2007, per la 
qual es publiquen les designacions 
dels membres del Tribunal qualifica
dor del procés selectiu per proveir tres 
places de lletrat/da de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya (codi de la 
convocatòria CO-A2/06) 
Reg. 6563 

RESOLUCIÓ DE 9 DE MARÇ DE 2007, PER LA QUAL ES PU
BLIQUEN LES DESIGNACIONS DELS MEMBRES DEL TRIBU
NAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR 

TRES PLACES DE LLETRAT/DA DE LA  SINDICATURA DE 

COMPTES DE CATALUNYA (CODI DE LA CONVOCATÒRIA 

CO-A2/06) 

Vista la Resolució del síndic major de 27 de desembre 
de 2006, de convocatòria de concurs oposició per a la 
provisió tres places de lletrat/da de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 
4794 i en el BOPC núm. 17, de 08.01.2007 (codi de la 
convocatòria CO-A2/06); 

Atès el que es disposa a la base 6.1 de la convocatòria 
esmentada anteriorment per la qual es determina la 
composició dels membres del Tribunal qualificador 
d’aquest procés selectiu; 

Atesos els acords dels òrgans competents de la Sindi
catura de Comptes de Catalunya de designació dels 
membres titulars i suplents del Tribunal que ha de ju
dicar les proves d’aquest procés selectiu, adoptats con
forme amb el que disposa l’article 4.1.b) de la Norma 
especial reguladora de l’estatut del personal al servei de 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya i amb el que 
estableix la base 6 de la convocatòria; 

En ús de les atribucions que em confereix l’article 16.d) 
de la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per la Llei 
15/1991, de 4 de juliol, i per la Llei 7/2002, de 25 
d’abril, 

4.85. 

RESOLC: 

Primer. Publicar en el DOGC i en el BOPC les desig
nacions dels membres titulars i suplents del Tribunal 
qualificador del procés selectiu per proveir tres places 
de lletrat/da de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
convocat per Resolució del síndic major de 27 de de
sembre de 2006 (DOGC núm. 4794 i BOPC núm. 17, 
de 08.01.2007), les quals consten especificades en l’an
nex d’aquesta Resolució. 

Segon. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via 
administrativa, els interessats poden interposar recurs 
potestatiu de reposició presentant-lo davant el síndic 
major en el termini d’un mes comptat a partir de l’en
demà de la seva publicació en el DOGC, de conformi
tat amb el que preveuen els articles 107, 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment admi
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener. També poden interposar recurs contenciós admi
nistratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de 
l’endemà de la seva publicació, davant la Sala Conten
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’arti
cle 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, els 
interessats poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus inte
ressos. 

Barcelona, 9 de març de 2007 

Joan Colom i Naval 

Síndic major 

ANNEX 

Membres titulars i suplents del Tribunal qualificador 
del procés selectiu per a la provisió de tres places de 
lletrat/da de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 
(codi de la convocatòria CO-A2/06). 

President titular: Sr. Joan Colom i Naval. 

President suplent: Sr. Ernest Sena i Calabuig. 

Vocals titulars: 

Sr. Jaume Amat i Reyero. 

Sr. Ramon Camp i Batalla. 

Sr. Carles Rossinyol i Vidal. 

Vocals suplents: 

Sr. Enric Genescà i Garrigosa. 

Sr. Antoni Bayona i Rocamora. 

Sra. Immaculada Barrera i Aznarez. 
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4.89. JUNTA DE CONTROL DE LA INICIATIVA LE
GISLATIVA POPULAR 

Proposició de llei per a l’atenció de la 
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crò
nica a Catalunya 
Tram. 202-00014/08 

Obertura de la tramitació 
Reg. 6050 / Mesa del Parlament, 13.03.2007 

Acord: De conformitat amb el que estableixen, concor
dadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d) i con
cordants del Reglament s’acorda d’admetre a tràmit la 
iniciativa; així mateix, de conformitat amb l’article 6.5 
s’acorda de comunicar-ho a la Comissió de Control i a 
la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Po
pular, representada pel senyor Sergio Estañol Duocas
tella, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un mínim 
de 50.000 signatures degudament autenticades, de con
formitat amb el que disposa la damunt dita llei. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Fibromiàlgia (FM) i la Síndrome de Fatiga Crònica 
(SFC) són malalties greus que afecten molt significati
vament la salut i la qualitat de vida de les persones que 
les pateixen, i que tenen un gran impacte social i eco
nòmic. Per bé que ambdues malalties estan reconegu
des per l’OMS i que la seva prevalença és prou eleva
da (2,4 - 4% de FM i 0,4 - 0,6% de SFC), encara hi ha 
molt desconeixement envers les mateixes i, sovint, 
s’han diagnosticat erròniament i, per tant, han estat 
tractades de manera inadequada, amb el consegüent 
greuge afegit per a les persones malaltes, com també 
per al conjunt de la societat. 

L’assistència primària de salut no disposa dels mitjans 
ni dels coneixements necessaris per tal de fer front a 
patologies tan complexes com ho són aquestes, i això 
suposa per a les persones malaltes endarrerir de forma 
severa l’obtenció d’un diagnòstic cert, amb moltes vi
sites a especialistes diversos i al llarg de molts mesos 
–o, fins i tot, d’anys–, donant-se un agreujament de les 
malalties i produint-se un cost greu i inútil per al sis
tema sanitari públic. 

El sistema públic de salut ha de proporcionar un bon 
diagnòstic diferencial i fiable, mitjançant Unitats Mul
tidisciplinàries Especialitzades en aquestes malalties, 
en el camí de racionalitzar i millorar l’assistència de les 
persones afectades. 

Hi ha casos amb una afectació molt severa per les ma
lalties, amb greus repercussions sobre les capacitats 
físiques i cognitives, podent resultar molt invalidants i 
limitant greument la vida quotidiana de les persones 

afectades; casos en els quals pot resultar impossible 
desenvolupar una ocupació laboral amb la mínima de
dicació, atenció i eficàcia. Aquestes persones, si no te
nen el reconeixement necessari de la seva incapacitat 
laboral, queden en risc de patir una total exclusió social. 

La prevalença i l’impacte (personal, familiar, laboral, 
social...) de la FM i la SFC, com també la complexitat 
que presenten i la inexistència de tractaments resolu
tius, fan necessària una resposta proporcionada a 
l’abast real de les problemàtiques que aquestes malal
ties comporten. 

Per aquests motius, considerem que des del sistema 
públic de salut s’ha d’esmerçar l’assistència especialit
zada necessària i reivindicada per part de les persones 
malaltes, possibilitant així un acurat diagnòstic diferen
cial, base imprescindible per a un posterior tractament 
que garanteixi la màxima efectivitat. També conside
rem del tot necessàries les mesures que permetin que a 
les persones malaltes de FM i/o SFC se’ls reconegui la 
incapacitat laboral per la via administrativa quan, per la 
severitat de les seves malalties, així ho aconsellin els 
informes emesos pels especialistes acreditats. I consi
derem, també, que l’atenció especialitzada, àgil i pro
porcionada que proposem, s’esdevé la millor eina per 
a l’assoliment de la màxima eficàcia, no només des de 
la perspectiva sanitària i social, sinó també des d’una 
perspectiva econòmica i de racionalització dels recur
sos existents. 

Per tal d’assolir aquests objectius enunciats us presen
tem la següent Proposició de Llei. 

PROPOSICIÓ DE LLEI PER A L’ATENCIÓ DE LA FIBROMIÀLGIA 

I LA SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA A CATALUNYA 

TEXT ARTICULAT DE LA PROPOSTA 

ARTICLE PRIMER. OBJECTE DE LA LLEI 

L’Objecte d’aquesta llei és l’establiment i la regulació 
de l’organització sanitària adequada per al tractament 
de la fibromiàlgia (FM) i la síndrome de fatiga crònica 
(SFC) dins el sistema català de salut, i l’establiment de 
determinades mesures per tal de millorar l’atenció 
d’aquestes malalties. 

ARTICLE SEGON. UNITATS HOSPITALÀRIES ESPECIALITZA
DES (UHE) 

1. El diagnòstic i tractament de la FM i la SFC dins el 
sistema sanitari públic correspon a les Unitats Hospita
làries Especialitzades (UHE) en FM i SFC. 

2. Les UHE en FM i SFC són composades per especi
alistes en Medicina Interna, Reumatologia, Neurologia, 
Endocrinologia i Cardiologia, com també per psicòleg, 
fisioterapeuta i personal d’infermeria. En aquestes uni
tats també ha d’haver-hi Pediatres per a atendre als in
fants afectats de FM i de SFC. 

3. La creació de les UHE en FM i SFC s’ha de fer per 
Ordre de la Consellera o el Conseller de Salut, en què 
s’ha de determinar l’àmbit territorial d’atenció, el per
sonal que les integra i el seu funcionament. 
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ARTICLE TERCER. DESPLEGAMENT DE LES UHE 

S’han d’establir un mínim de vuit d’aquestes UHE en 
FM i SFC a la Regió Sanitària de Barcelona, i, com a 
mínim, una unitat a cadascuna de les altres Regions 
Sanitàries de Catalunya, dotant-les de tots els recursos 
necessaris per al diagnòstic i el tractament de la FM i la 
SFC. Una d’aquestes unitats ha de ser nomenada com 
a Unitat Investigadora, a fi i efecte de centralitzar i dur 
a terme investigació sobre proves diagnostiques i trac
taments més efectius. L’establiment i posada en funci
onament de la totalitat d’aquestes unitats ha d’efectu
ar-se dins el termini d’un any des de la data d’aprovació 
d’aquesta llei. 

ARTICLE QUART. ACCÉS A LES UHE EN FM I SFC I LLIS
TES D’ESPERA 

1. Els malalts i les malaltes han de poder accedir a les 
UHE en FM i SFC a partir del moment en què es detec
tin els símptomes de la malaltia. 

2. En cap cas, els malalts i malaltes de FM i/o SFC no 
poden romandre més de 90 dies en les llistes d’espera 
d’aquestes unitats, per tal d’evitar situacions de risc, 
incertesa i patiments innecessaris, així com l’agreuja
ment de la malaltia i el malbaratament de recursos so
cials i econòmics. 

ARTICLE CINQUÈ. L’ATENCIÓ PRIMÀRIA (AP) 

Quan en un centre d’AP es detectin en un pacient símp
tomes de FM o de SFC, s’ha de derivar a les unitats 
hospitalàries especialitzades en FM i SFC. L’AP, pos
teriorment, ha de dur a terme el seguiment dels tracta
ments prescrits per les UHE en FM i SFC, amb una 
intervenció de professionals multidisciplinària (metges 
de família, personal d’infermeria i treballadors socials). 

ARTICLE SISÈ. FORMACIÓ 

S’han d’establir programes de formació específica so
bre aquestes malalties per als especialistes que treballin 
en les UHE en FM i SFC, com també per als equips 
d’atenció primària. Aquests programes, que han de ser 
incentivats, han de tenir una durada mínima de 12 ho
res i han d’estar impartits per especialistes amb reconei
xement internacional. 

ARTICLE SETÈ. INCAPACITAT LABORAL I VALORACIONS 

1.Les persones diagnosticades de FM i/o de SFC han de 
tenir accés, per la via administrativa, al reconeixement 
de la incapacitat laboral i a les prestacions econòmiques 
i socials que se’n derivin, a partir dels diagnòstics clí
nics i dels informes emesos pels especialistes en aques
tes malalties. 

2. L’ICAM, o l’organisme competent per a la valoració 
de la incapacitat laboral, quan aquesta estigui motiva
da en FM o SFC, ha de tenir en compte el diagnòstic, 
els informes i les recomanacions emesos al respecte per 
les unitats hospitalàries especialitzades en FM i SFC i 
ha de motivar les resolucions que s’apartin dels criteris 
sostinguts en aquests. 

3. Si l’ICAM acorda sotmetre a una revisió mèdica a 
una persona malalta de FM o SFC, aquella ha d’ésser 
realitzada per un metge o metgessa especialitzats en 
aquestes malalties o per un centre acreditat per al seu 
diagnòstic i tractament. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades les normes, reglaments i altres dis
posicions legals que s’oposin a la present. 

Barcelona, 5 de març de 2007 

Sergio Estañol Duocastella, Maria Ángeles Martínez 
Castells, Cristina Montané Montals, Marta Rosselló 
Esteban, Clara Valverde Gefaell, membres de la Comis
sió Promotora 
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Credencial de la diputada Rosa Maria 
Ferrer Valls 
Reg. 6433 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.03.2007 

CREDENCIAL DE DIPUTADA 

D. José María Ruiz-Jarabo Ferrán, presidente de la Junta 
Electoral Central, expido la presente credencial expresiva 
de que ha sido designada diputada al Parlamento de 
Cataluña 

Dª ROSA MARIA FERRER VALLS 

por estar incluída en la lista de candidatos presentada por 
el Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel 
Canvi a las elecciones autonómicas de 1 de noviembre 
de 2006, en sustitución, por renuncia, de D. Ferran 
Mascarell i Canalda. 

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid a 7 de marzo 
de 2007. 

José María Ruiz-Jarabo Ferrán 
Presidente de la Junta Electoral Central 
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