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3. TRAMITACIONS EN CURS 

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

PROJECTES DE LLEI 3.01.01. 

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

Dictamen de la Comissió de Treball, In
dústria, Comerç i Turisme 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 
en la sessió tinguda el dia 9 de maig de 2007, ha estudi
at el text del Projecte de llei de creació del Consell de 
Relacions Laborals de Catalunya (tram. 200-00001/08), 
l’Informe de la Ponència i les esmenes presentades pels 
grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 
i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta
blir el dictamen següent: 

PROJECTE DE LLEI DEL CONSELL DE RELACIONS LABORALS 

PREÀMBUL 

L’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atorga a la Generalitat la competència executiva en 
matèria de treball i de relacions laborals, i l’article 150 
estableix que li correspon la competència exclusiva en 
matèria d’organització de la seva Administració. Així 
mateix, l’article 4.2 encomana a la Generalitat que fa
ciliti la participació de totes les persones en la vida po
lítica, econòmica, cultural i social, i l’article 45.4 deter
mina que la Generalitat ha de promoure la creació d’un 
espai català de relacions laborals en el qual hi ha d’ha
ver representades les organitzacions sindicals i empre
sarials i l’Administració de la Generalitat i que, en 
aquest marc, ha de fomentar una pràctica de diàleg so
cial, de concertació, de negociació col·lectiva i de par
ticipació en el desenvolupament i en la millora de l’en
tramat productiu. 

D’altra banda, els articles 9.2, 129.1 i 148.1.1 de la Cons
titució espanyola regulen, respectivament: la participació 
ciutadana en la vida política, econòmica, cultural i social; 
la participació de les persones que hi estiguin interessa
des en l’activitat dels organismes públics (participació 
institucional), i la possibilitat que les comunitats autò
nomes es dotin d’institucions d’autogovern en l’àmbit 
de llurs competències. L’article 7 de la Constitució atri
bueix a les organitzacions sindicals i patronals un paper 
clau en la defensa dels interessos econòmics i socials 
que els són propis com a instruments fonamentals per 
a la participació política. 

La Llei 3/1997, del 16 de maig, amb el consens dels 
agents socials integrants del Consell de Treball, crea el 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), i el dota de funcions consultives i d’assesso
rament al Govern en matèries sociolaborals, ocupacio
nals i socioeconòmiques, amb l’objectiu que sigui un 
òrgan de participació institucional. 

Després d’avaluar el funcionament del CTESC d’ençà 
que es va constituir, la Llei 7/2005, del 8 de juny, del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en 
modifica la naturalesa, la composició i les funcions, i 
aquest organisme resta com a òrgan consultiu i d’asses
sorament al Govern en les matèries socioeconòmiques, 
laborals i ocupacionals. 

Cal destacar que aquesta norma constitueix l’expressió 
de la voluntat dels agents socials i econòmics i del Go
vern de fomentar i afavorir la participació institucional, 
la concertació i el diàleg social, tal com recull l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, 
signat el 16 de febrer de 2005. 

En aquest context, la creació del Consell de Relacions 
Laborals respon a la doble necessitat de facilitar i raci
onalitzar el diàleg social, d’una banda, i de donar cober
tura amb caràcter estable a la participació institucional 
dels agents socials, de l’altra, tot fomentant i facilitant 
la cooperació i el diàleg permanents entre les organit
zacions sindicals i les empresarials, i entre aquestes i 
l’Administració de la Generalitat, com a instruments 
clau per a la garantia dels drets socials i laborals dels 
treballadors de Catalunya, la innovació, la competitivi
tat i la millora de la productivitat de les empreses i la 
modernització del sistema de relacions laborals de Ca
talunya. 

El Consell de Relacions Laborals té una composició 
paritària i tripartida. La participació de l’Administració 
de la Generalitat té dues finalitats bàsiques: d’una ban
da, facilitar la participació i la col·laboració efectives 
dels agents socials més representatius de Catalunya en 
el disseny i la posada en pràctica de les polítiques labo
rals de Catalunya per mitjà del diàleg i la concertació 
social, i també l’anàlisi i l’actuació sobre les situacions 
específiques per raó del territori, i, d’altra banda, im
pulsar els agents socials i donar-los suport, amb el 
màxim respecte a l’autonomia col·lectiva, perquè millo
rin els continguts, la racionalització i l’eficiència de 
l’estructura de la negociació col·lectiva. 

Aquesta llei també crea la Comissió de Convenis Col·lec
tius com a òrgan especialitzat del Consell de Relacions 
Laborals, i fruit de la voluntat tripartida dels agents so
cials i del Govern recollida per l’Acord estratègic per a 
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com
petitivitat de l’economia catalana, amb l’objectiu gene
ral d’impulsar, orientar i millorar l’estructura i els con
tinguts de la negociació col·lectiva a Catalunya. 

3.01.01. 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. CREACIÓ DEL CONSELL DE RELACIONS LABO
RALS 

Es crea el Consell de Relacions Laborals, el qual té la 
composició, l’organització i les funcions que estableix 
aquesta llei. 

ARTICLE 2. NATURALESA JURÍDICA 

1. El Consell de Relacions Laborals és un òrgan de 
participació institucional, de diàleg i de concertació so
cial en matèria de relacions laborals entre les organit
zacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya i l’Administració de la Generalitat. 

2. El Consell de Relacions Laborals es configura com 
un òrgan de caràcter col·legiat, adscrit al departament 
competent en matèria laboral de l’Administració de la 
Generalitat. 

3. El Consell de Relacions Laborals actua amb total 
autonomia i independència en l’exercici de les seves 
funcions, per al compliment de les finalitats i els objec
tius establerts per aquesta llei i les disposicions que la 
despleguin. A aquest efecte, ha de disposar dels recur
sos humans i materials necessaris. 

ARTICLE 3. FUNCIONS 

El Consell de Relacions Laborals té les funcions se
güents: 

a) Impulsar el diàleg entre les organitzacions sindicals 
i empresarials i entre aquestes i l’Administració de la 
Generalitat en matèria de relacions laborals, especial
ment pel que fa a la millora i la racionalització de la ne
gociació col·lectiva, la contractació laboral, la contrac
tació i la subcontractació d’obres i serveis, la igualtat i 
la no-discriminació, la seguretat i la salut laboral, i la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, per mitjà de la 
racionalització de les instàncies de diàleg social exis
tents, per a fer efectiu l’espai català de relacions la
borals. 

b) Garantir i fer efectiva la participació institucional en 
el control i el seguiment de les matèries de relacions 
laborals. 

c) Conèixer les línies estratègiques d’actuació en ma
tèria de relacions laborals que el departament compe
tent en aquesta matèria li ha de presentar anualment i 
formular propostes d’actuació en matèria de relacions 
laborals per a promoure acords entre les parts. 

d) Ésser consultat sobre els programes d’actuació ins
pectora a Catalunya i rebre informació sobre el segui
ment dels dits programes. 

e) Fomentar i millorar els diversos elements que inter
venen en la negociació col·lectiva a Catalunya, amb 
l’objectiu d’impulsar-la, orientar-la i atendre situacions 
i circumstàncies generals o particulars que puguin re
querir atenció i solució. Aquesta funció inclou diverses 
actuacions que han d’ésser aglutinades i dutes a terme 
per la Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan 
especialitzat del Consell. 

3.01.01. 

CAPÍTOL II. COMPOSICIÓ I MEMBRES DEL CONSELL DE 

RELACIONS LABORALS 

ARTICLE 4. COMPOSICIÓ DEL CONSELL, I NOMENAMENT I 

CESSAMENT DELS SEUS MEMBRES 

1. El Consell de Relacions Laborals és integrat per un 
president o presidenta i per vint-i-quatre membres, dis
tribuïts de la manera següent: 

a) Vuit membres en representació de l’Administració de 
la Generalitat, nomenats pel conseller o consellera 
competent en matèria laboral, entre els quals hi és in
clòs el vicepresident o vicepresidenta. 

b) Vuit membres en representació de les organitzacions 
sindicals que han obtingut la condició legal de més re
presentatives, en proporció a llur representativitat, no
menats pel conseller o consellera competent en matè
ria laboral, a proposta de les organitzacions sindicals 
més representatives. 

c) Vuit membres en representació de les organitzacions 
empresarials que han obtingut la condició legal de més 
representatives, en proporció a llur representativitat, no
menats pel conseller o consellera competent en matè
ria laboral, a proposta de les organitzacions empresari
als més representatives. 

2. La composició del Consell de Relacions Laborals ha 
de respectar la paritat entre dones i homes. Per a com
plir aquest precepte, l’Administració de la Generalitat 
i les organitzacions empresarials i sindicals han d’aplicar 
la dita paritat tant en la designació dels membres que les 
representin, regulada per l’apartat 1, com en la substi
tució de membres, regulada per l’apartat 4. 

3. S’ha de nomenar una persona suplent per cada mem
bre del Consell de Relacions Laborals, de conformitat 
amb el procediment de nomenament dels membres ti
tulars del Consell. 

4. La durada del mandat dels membres del Consell de 
Relacions Laborals és de quatre anys, sens perjudici 
que puguin ésser reelegits i que els titulars o els su
plents puguin ésser substituïts durant aquest període a 
proposta de l’organització que representin o, si escau, 
del conseller o consellera competent en matèria laboral. 

5. Els membres del Consell de Relacions Laborals ces
sen per alguna de les causes següents: 

a) Per expiració del termini de llur mandat, sens perju
dici del que disposa l’apartat 4. 

b) Perquè ho proposen les organitzacions que en pro
mogueren el nomenament. 

c) Per renúncia acceptada per la Presidència del Con
sell i, en el cas que la renúncia sigui del president o pre
sidenta, acceptada pel Govern. 

d) Per violació de la reserva pròpia de llur funció, se
gons l’apreciació del Ple del Consell, la qual ha d’ésser 
acordada, com a mínim, per dos terços dels membres 
del Ple en una votació feta a aquest efecte. 

e) Per condemna per delicte dolós declarada per sentèn
cia ferma. 

f) Per mort, o per incapacitat o inhabilitació per a ocu
par un càrrec públic declarada per sentència ferma. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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g) Per renovació de la composició del Consell a causa 
dels canvis de representativitat que es puguin produir 
en les organitzacions sindicals i empresarials. 

ARTICLE 5. DRETS I DEURES DELS MEMBRES DEL CONSELL 

I INCOMPATIBILITATS 

1. Els membres del Consell de Relacions Laborals te
nen els drets i deures següents: 

a) Assistir i participar en els debats de les sessions. 

b) Votar i expressar el sentit del vot emès o l’abstenció 
i els motius que els justifiquen. 

c) Formular precs i preguntes. 

d) Proposar, en la forma que determini el reglament 
d’organització i funcionament, la inclusió de punts en 
l’ordre del dia. 

e) Obtenir la documentació i la informació necessàries 
de les administracions públiques de Catalunya per a 
complir correctament les funcions que el Consell té 
assignades, d’acord amb els procediments establerts per 
reglament. 

f) Totes les altres funcions que siguin inherents a llur 
condició de consellers. 

2. Els membres del Consell de Relacions Laborals, en 
l’exercici de llurs funcions, actuen amb plena autono
mia i independència. 

3. Els membres del Consell de Relacions Laborals no 
són retribuïts per aquest concepte, llevat de la persona 
que ocupa el càrrec de secretari o secretària general. 

4. La condició de membre del Consell de Relacions 
Laborals és incompatible amb l’exercici de qualsevol 
càrrec o activitat que impedeixi el desenvolupament de 
les tasques que li són pròpies. 

CAPÍTOL III. ESTRUCTURA, ÒRGANS I RÈGIM DE FUNCIO
NAMENT DEL CONSELL DE RELACIONS LABORALS 

ARTICLE 6. ÒRGANS 

1. Els òrgans del Consell de Relacions Laborals són el 
Ple, les comissions, els grups de treball, la Presidència, 
la Vicepresidència, la Secretaria General i la Comissió 
de Convenis Col·lectius. 

2. El Consell de Relacions Laborals actua en el Ple, en 
comissions i en grups de treball. 

3. Es poden crear les comissions territorials que sigui 
pertinent. 

ARTICLE 7. EL PLE 

1. El Ple del Consell de Relacions Laborals és integrat 
per tots els membres del Consell a qui fa referència 
l’article 4, sota la direcció del president o presidenta, el 
qual és assistit pel secretari o secretària general. 

2. Perquè la constitució del Ple del Consell de Relaci
ons Laborals sigui vàlida, cal la presència de, com a 
mínim, dues terceres parts dels membres del Consell, 
tenint en compte que hi ha d’haver, almenys: una per
sona representant de cadascuna de les organitzacions 
empresarials i sindicals representades al Consell, el 

vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretà
ria general. 

3. Els acords del Ple del Consell de Relacions Laborals 
són adoptats amb el vot favorable de la majoria abso
luta dels membres del Consell que hi assisteixin. El 
president o presidenta dirimeix els empats, si es produ
eixen, per mitjà del vot de qualitat. 

4. El Ple del Consell de Relacions Laborals té les fun
cions següents: 

a) Aprovar el pla anual de treball del Consell. 

b) Aprovar les normes de funcionament intern del Con
sell, d’acord amb el que estableixen aquesta llei i les 
disposicions normatives que la despleguen. 

c) Aprovar l’avantproposta de pressupost anual del 
Consell. 

d) Conèixer les línies estratègiques d’actuació en rela
cions laborals que el departament competent en aquesta 
matèria li ha de presentar anualment i formular propos
tes d’actuació en aquest àmbit. 

e) Conèixer la programació d’objectius per a l’acció 
inspectora en tots els àmbits funcionals que siguin com
petència de la Generalitat, i informar-ne, amb una refe
rència especial als plans de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

f) Constituir grups de treball temporals amb funcions 
específiques, d’acord amb el que estableix l’article 8. 

g) Exercir l’alta direcció de la gestió i el control de les 
funcions que l’article 3 encomana al Consell. 

ARTICLE 8. LES COMISSIONS I ELS GRUPS DE TREBALL 

1. Les comissions i els grups de treball del Consell de 
Relacions Laborals han d’impulsar la participació ins
titucional, el diàleg i l’adopció d’acords sobre matèri
es laborals específiques de la competència del Consell 
i, si escau, han d’adoptar acords sobre aquestes matè
ries. Si els dits acords imposen obligacions a l’Admi
nistració de la Generalitat, perquè siguin aprovats es 
requereix el vot favorable dels representants de l’Admi
nistració. 

2. S’han de crear, mitjançant l’aprovació del reglament 
corresponent, les comissions següents: 

a) Una comissió de seguretat i salut laboral. 

b) Una comissió de seguiment de la contractació laboral. 

c) Una comissió d’igualtat i no-discriminació. 

d) Una comissió de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. 

3. A banda de les comissions esmentades per l’apartat 
2, se’n poden crear i dissoldre d’altres per mitjà d’una 
norma reglamentària. 

4. El Ple del Consell de Relacions Laborals pot crear i 
dissoldre grups de treball temporals sobre matèries la
borals específiques, per a la qual cosa es requereix l’a
cord dels grups que integren el Ple del Consell en una 
votació feta a aquest efecte. 

5. S’han de determinar, mitjançant l’aprovació del re
glament corresponent, les línies bàsiques pel que fa a la 

3.01.01. 
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composició, l’estructura i el funcionament intern de 
totes les comissions i els grups de treball del Consell de 
Relacions Laborals. Les comissions i els grups de tre
ball han d’ésser integrats per membres del Consell, 
amb la mateixa proporció i representativitat que la com
posició del Ple, establerta per l’article 4. 

6. Poden assistir a les comissions i els grups de treball, 
en qualitat d’expertes o assessores, persones que no 
siguin membres del Consell de Relacions Laborals. 

ARTICLE 9. LA PRESIDÈNCIA I LA VICEPRESIDÈNCIA 

1. El conseller o consellera competent en matèria labo
ral ocupa la Presidència del Consell de Relacions La
borals i en presideix les sessions a què assisteix. 

2. El conseller o consellera competent en matèria labo
ral ha de proposar al Govern un vicepresident o vice
presidenta perquè es faci càrrec de la direcció del Con
sell de Relacions Laborals. 

3. El vicepresident o vicepresidenta del Consell de 
Relacions Laborals té les funcions següents: 

a) Representar legalment el Consell i exercir les acci
ons que li atribueixen aquesta llei i el reglament corres
ponent. 

b) Dirigir, promoure i coordinar l’actuació del Consell, 
i vetllar perquè se n’acompleixin les finalitats. 

c) Presentar la proposta del pressupost anual necessari 
per al funcionament del Consell, perquè el Ple l’aprovi. 

d) Presentar el pla de treball anual del Consell, perquè 
el Ple l’aprovi. 

e) Presidir les sessions del Ple, de les comissions i dels 
grups de treball; moderar el desenvolupament dels de
bats, i suspendre les sessions per causes justificades, en 
cas d’absència del president o presidenta. 

f) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Consell, do
nar el vistiplau a les actes i autoritzar-les amb la signa
tura. 

g) Adoptar les mesures necessàries per a aplicar els 
acords aprovats pel Ple, per les comissions i pels grups 
de treball. 

h) Sotmetre propostes a la consideració del Ple del 
Consell. 

4. En cas d’absència del vicepresident o vicepresiden
ta del Consell de Relacions Laborals, aquest ha de de
legar les seves funcions a un dels membres del Consell 
representants de l’Administració de la Generalitat. 

ARTICLE 10. LA SECRETARIA GENERAL 

1. La Secretaria General és l’òrgan responsable de la 
gestió del Consell de Relacions Laborals i n’assumeix 
les funcions de secretaria. 

2. El secretari o secretària general del Consell de Rela
cions Laborals és nomenat i, si escau, separat del seu 
càrrec pel conseller o consellera competent en matèria 
laboral. 

3. El secretari o secretària general del Consell de Rela
cions Laborals té les funcions següents: 

3.01.01. 

a) Exercir la direcció dels diversos òrgans del Consell 
i vetllar perquè actuïn d’acord amb els principis d’eco
nomia, celeritat i eficàcia. 

b) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost 
anual necessari per al funcionament del Consell. 

c) Elaborar el pla de treball anual del Consell. 

d) Convocar les sessions del Ple, de les comissions i 
dels grups de treball del Consell. 

e) Preparar les convocatòries del Consell. 

f) Donar suport a l’activitat de les comissions i els grups 
de treball del Consell, impulsar-la i garantir el funcio
nament coordinat d’aquests òrgans. 

g) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions i els 
grups de treball del Consell. 

h) Estendre les actes de les sessions del Consell. 

i) Rebre els actes de comunicació dels membres del 
Consell. 

j) Custodiar la documentació del Consell. 

k) Expedir certificats de les actes, els acords, els dictà
mens i altres documents confiats a la seva custòdia. 

l) Totes les altres funcions que siguin inherents al seu 
càrrec. 

ARTICLE 11. LES COMISSIONS TERRITORIALS 

1. Es pot constituir una comissió territorial del Consell 
de Relacions Laborals en cadascun dels serveis territo
rials del departament competent en matèria laboral. Les 
comissions territorials integren les matèries pròpies de 
la competència del Consell. 

2. Les comissions territorials del Consell de Relacions 
Laborals es creen per decret, i el mateix decret que les 
crea n’ha de determinar la composició, les funcions i el 
règim de funcionament. Les comissions territorials han 
d’ésser integrades per membres d’organitzacions del 
territori, els quals han d’ésser designats per les organit
zacions més representatives del territori en proporció a 
llur representativitat, tenint en compte que s’ha de res
pectar la paritat entre dones i homes. 

ARTICLE 12. LA COMISSIÓ DE CONVENIS COL·LECTIUS 

1. Es crea la Comissió de Convenis Col·lectius com a 
òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals. 

2. La Comissió de Convenis Col·lectius és integrada per 
les organitzacions sindicals i empresarials més repre
sentatives de Catalunya i per l’Administració de la 
Generalitat. 

3. La Comissió de Convenis Col·lectius té les compe
tències següents: 

a) Observar la negociació col·lectiva a Catalunya i fer
ne el seguiment. 

b) Actuar d’òrgan de consulta i assessorament de la 
negociació dels convenis col·lectius, amb capacitat per 
a emetre informes, a iniciativa pròpia o a instància de 
part. 

c) Actuar d’òrgan d’estudi amb capacitat per a fer pro-
postes per a racionalitzar l’estructura de la negociació 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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col·lectiva a Catalunya, sempre a instància de les parts 
i d’acord amb el procediment establert per reglament a 
aquest efecte. 

d) Ésser dipositària dels pactes, els acords i els codis de 
conducta que li facilitin les parts i, si escau, dels con
venis col·lectius una vegada superat el control de lega
litat que n’ha de fer l’autoritat laboral. 

e) Actuar d’òrgan d’assessorament i consulta sobre 
l’àmbit funcional dels convenis col·lectius. 

f) Qualsevol altra competència que li atorgui la legisla
ció laboral vigent. 

4. Correspon a la Comissió de Convenis Col·lectius 
emetre l’informe que en matèria de procediment d’ex
tensió de convenis col·lectius estableix el Reial decret 
718/2005, del 20 de juny, o la norma vigent que el 
substitueixi. 

5. El Govern ha de dictar, per decret, les disposicions 
pertinents per a desenvolupar les competències que de
termina l’apartat 3, i també la constitució i el funciona
ment de la Comissió de Convenis Col·lectius. 

6. El funcionament i les decisions de la Comissió de 
Convenis Col·lectius s’entenen sens perjudici de les 
atribucions que corresponguin a la jurisdicció i l’auto
ritat laboral en els termes establerts per les lleis. 

CAPÍTOL IV. RECURSOS ECONÒMICS I HUMANS DEL CON
SELL DE RELACIONS LABORALS 

ARTICLE 13. RECURSOS ECONÒMICS 

1. El Consell de Relacions Laborals, per a complir els 
seus objectius, compta amb els recursos econòmics que 
els pressupostos generals de la Generalitat consignen a 
aquest efecte. 

2. El Consell de Relacions Laborals ha de formular anu
alment una proposta del pressupost que necessita, la qual 
ha d’ésser aprovada pel Ple del Consell i tramesa, per 
mitjà de la Presidència d’aquest, al departament com
petent en matèria laboral. El dit departament, sobre la 
base d’aquesta proposta, ha d’incloure en el seu avant
projecte de pressupost la quantitat consignada al Con
sell. 

ARTICLE 14. RECURSOS HUMANS 

El Consell de Relacions Laborals ha de disposar del 
personal necessari per al seu funcionament. La vincu
lació d’aquest personal al Consell ha d’ésser establer
ta per mitjà de l’adscripció, permanent o temporal, de 
funcionaris o personal laboral del departament compe
tent en matèria laboral de l’Administració de la Gene
ralitat. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. CANVIS EN LA REPRESENTATIVITAT DE LES OR
GANITZACIONS REPRESENTADES EN EL CONSELL DE RELA
CIONS LABORALS 

Si s’altera la representativitat d’alguna de les organit
zacions representades en el Consell de Relacions Labo

rals, d’acord amb la normativa aplicable, el Consell ha 
d’adaptar la configuració de cadascun dels grups esta
blerts per l’article 4.1 a la nova circumstància en el ter
mini de dos mesos des de l’acreditació del dit canvi. 

SEGONA. PARTICIPACIÓ EN EL CONSELL DE RELACIONS 

LABORALS DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS QUE NO EN 

SÓN MEMBRES 

1. El Consell de Relacions Laborals pot acollir les opi
nions d’organitzacions sindicals amb representació que 
no tinguin la condició legal de més representatives. 

2. S’han de determinar per reglament, en el termini 
màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, els mecanismes de consulta que facin possible la 
participació en el Consell de Relacions Laborals de les 
organitzacions sindicals amb representació que no en 
siguin membres, tant en les comissions com en els 
grups de treball i les comissions territorials. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

1. Mentre no s’aprovi el desplegament reglamentari 
dels preceptes continguts en aquesta llei, la comissió de 
contractació laboral ha de continuar exercint les seves 
funcions, d’acord amb el que estableix el Decret 249/ 
1998, del 22 de setembre, de creació dels òrgans de 
participació institucional en el control i el seguiment de 
la contractació laboral a Catalunya. 

2. Mentre no s’aprovi el desplegament reglamentari 
dels preceptes continguts en aquesta llei, les àrees de 
relacions laborals, d’ocupació i de seguretat i salut la
boral han de continuar exercint les funcions de partici
pació, d’acord amb la disposició transitòria segona de 
la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Resta derogat el Decret 249/1998, del 22 de setembre, 
de creació dels òrgans de participació institucional en 
el control i el seguiment de la contractació laboral a Ca
talunya. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ 

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes necessà
ries per a desplegar i aplicar aquesta llei. 

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu
nya. 

Palau del Parlament, 9 de maig de 2007 

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Santi Rodríguez i Serra Antoni Fernández Teixidó 

3.01.01. 
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ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

ARTICLE 2. NATURALESA JURÍDICA 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 1 
De modificació 1 
G. Mixt (1) 

«El Consell de Relacions laborals de Catalunya és un 
òrgan de participació institucional, de diàleg social i de 
concertació social en matèria de relacions laborals en
tre les organitzacions sindicals i empresarials amb re
presentació de Catalunya i l’Administració de la Gene
ralitat de Catalunya.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 2 
De modificació 2 
G. Mixt (2) 

«El Consell de Relacions Laborals de Catalunya es 
configura com un òrgan de caràcter col·legiat, amb ca
ràcter consultiu respecte del Departament competent 
en matèria laboral de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya.» 

ARTICLE 3. FUNCIONS 

LLETRA A 

ESMENA NÚM. 3 
De modificació 3 
G. Mixt (3) 

«a) Ser consultat sobre el diàleg entre les organitzaci
ons sindicals i empresarials i entre aquestes i l’Admi
nistració de Catalunya en matèria de relacions laborals, 
especialment pel que fa a la millora i racionalització de 
la negociació col·lectiva, la contractació laboral, la con
tractació i subcontractació d’obres i serveis, la igualtat 
i no discriminació, la seguretat i salut laboral i la Ins
pecció de Treball i Seguretat Social, tot racionalitzant 
les instàncies de diàleg social existents.» 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 5 
De supressió 4 
G. Mixt (4) 

«b) Garantir i fer efectiva la participació institucional 
en el control i seguiment de les matèries de relacions la
borals.» 

LLETRA E 

ESMENA NÚM. 6 
De modificació 
G. Mixt (5) 

«e) Emetre un informe consultiu sobre el foment i mi-
llora dels diferents elements que intervenen en la nego
ciació col·lectiva a Catalunya.» 

3.01.01. 

TÍTOL II. COMPOSICIÓ I MEMBRES DEL CONSELL 

ARTICLE 4. COMPOSICIÓ, NOMENAMENT I CESSAMENT 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 7 
6 De modificació 

G. Mixt (6) 

«4.1 El President del Consell s’haurà de triar entre els 
membres del Consell. L’elecció dels membres s’haurà 
de democratitzar. Actualment, el Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya és integrat […]» 

LLETRA B 

ESMENA NÚM. 8 
7 De modificació 

G. Mixt (7) 

«Vuit membres en representació de les Organitzacions 
Sindicals amb representació, i en proporció a llur repre
sentativitat, nomenats i nomenades pel Conseller o per 
la Consellera competent en matèria laboral, a propos
ta de les esmentades organitzacions sindicals amb re
presentació, havent-se de respectar la paritat homes/ 
dones.» 

TÍTOL III. ESTRUCTURA, ÒRGANS DEL CONSELL I RÈGIM 

DE FUNCIONAMENT 

ARTICLE 8. LES COMISSIONS I ELS GRUPS DE TREBALL 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 13 
8 De modificació 

G. Mixt (8) 

«Les comissions o Grups de Treball han d’emetre un 
informe consultiu respecte de la participació instituci
onal, el diàleg i l’adopció d’acords sobre matèries labo
rals,.» 

APARTAT 2 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 15 
9 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (4) 

«e) Comissió de Conciliació de la Vida Laboral i Fami
liar i de racionalització dels horaris de treball.» 

ESMENA NÚM. 16 
10 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (1) 

«e) una comissió de conciliació de la vida familiar, 
personal i laboral.» 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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ESMENA NÚM. 17 
11 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (5) 

«f) Comissió de foment de la innovació, la competitivi
tat, la millora de la productivitat i la internacionalitza
ció de les empreses.» 

ESMENA NÚM. 18 
12 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (2) 

«f) Una comissió sobre formació en el treball.» 

ESMENA NÚM. 19 
13 D’addició 

G. P. de Convergència i Unió (3) 

«g) Una comissió sobre la contractació laboral de per
sones immigrades.» 

ARTICLE 10. LA SECRETARIA GENERAL 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 21 
14 De modificació 

G. Mixt (9) 

«El secretari o la secretària general serà escollit entre 
persones de reconegut prestigi i, en seu cas, separat/ada 
pel conseller o per la consellera competent en matèria 
laboral.» 

ARTICLE 11. LES COMISSIONS TERRITORIALS DEL CON
SELL 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 23 
15 De modificació 

G. P. de Convergència i Unió (5) 

«[…] designades per les organitzacions més represen
tatives de Catalunya i en proporció a la seva represen
tatitvitat.» 

ARTICLE 12. COMISSIÓ DE  CONVENIS COL·LECTIUS DE 

CATALUNYA 

ESMENA NÚM. 25 
16 De supressió 

G. Mixt (10) 

De tot el text de l’article. 

ADDICIÓ DE NOVES LLETRES 

ESMENA NÚM. 29 
D’addició18 
G. P. de Convergència i Unió (8) 

«g) Òrgan amb la competència d’arbitratge voluntari.» 

APARTAT 2 

ESMENA NÚM. 30 
D’addició19 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8) 

«12.2 Correspon a la Comissió Consultiva de Convenis 
col·lectius de Catalunya […]» 

TÍTOL DE L’ARTICLE 

ESMENA NÚM. 31 
D’addició20 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6) 

«Comissió Consultiva de Convenis col·lectius de Cata
lunya» 

TÍTOL IV. RECURSOS ECONÒMICS I HUMANS 

ARTICLE 14. RECURSOS HUMANS 

ESMENA NÚM. 32 
De modificació 21 
G. Mixt (11) 

«El Consell disposarà del personal necessari per al seu 
funcionament. Aquest personal estarà vinculat mitjan
çant l’adscripció al nou òrgan de funcionaris o per
sonal laboral del Departament competent en matèria 
laboral de l’Administració, de forma permanent o tem
poral però sempre de manera voluntària i respectant
se les carreres professionals dintre de l’Administració 
de la Generalitat.» 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

PARÀGRAF 8 

ESMENA NÚM. 35 
D’addició22 
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9) 

«[…] es crea la Comissió Consultiva de Convenis col·lec
tius de Catalunya amb […]» 

APARTAT 1 

ESMENA NÚM. 28 
17 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya (7) 

«12.1. Es crea la Comissió Consultiva de Convenis 
col·lectius de Catalunya com a òrgan […]» 

3.01.01. 
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Projecte de llei de contractes de conreu 
Tram. 200-00006/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 10748).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 14.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 11.05.2007.
 

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10749). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 
dies hàbils (del 14.05.2007 al 17.05.2007). 

Finiment del termini: 18.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 11.05.2007. 

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 10836).
 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2
 
dies hàbils (del18.05.2007 al 21.05.2007).
 

Finiment del termini: 22.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007.
 

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

Correcció d’errades de publicació 
(BOPC 57) 

Al BOPC 57, a les compareixences d’organitzacions i 
grups socials acordades, a la pàg. 12, hi manca la tra
mitació següent: 

«Compareixença de representants del Col·legi de Nota
ris de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’aprova el llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques (353-00074/08).» 

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

Propostes de compareixença d’organitza
cions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals, sessió del 08.05.2007 

GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

Proposta de compareixença de Jordi Oliveres i Prats, 
exdirector de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es crea el Centre 
d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procediments i el 
funcionament (tram. 352-00149/08) 

Proposta de compareixença de Josep Maria Colomer, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea el 
Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procedi
ments i el funcionament (tram. 352-00150/08) 

Proposta de compareixença d’Agustí Bosch, professor 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea 
el Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els proce
diments i el funcionament (tram. 352-00151/08) 

Proposta de compareixença de Jordi Argelaguet i Ar
gemí, professor de ciència política de la Universitat Au
tònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es crea el Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen 
els procediments i el funcionament (tram. 352-00152/08) 

3.01.01. 
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Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.05.2007, 
DSPC-C 98 

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

REBUTJADES 

Proposta de compareixença de Jordi Oliveres i Prats, 
exdirector de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei pel qual es crea el Centre 
d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procediments i el 
funcionament (tram. 352-00149/08) 

Proposta de compareixença de Josep Maria Colomer, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea el 
Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els procedi
ments i el funcionament (tram. 352-00150/08) 

Proposta de compareixença d’Agustí Bosch, professor 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Bar
celona, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea 
el Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regulen els proce
diments i el funcionament (tram. 352-00151/08) 

Proposta de compareixença de Jordi Argelaguet i Arge
mí, professor de ciència política de la Universitat Au
tònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel 
qual es crea el Centre d’Estudis d’Opinió i se’n regu
len els procediments i el funcionament (tram. 352
00152/08) 

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10753). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 4 
dies hàbils (del 18.05.2007 al 23.05.2007). 

Finiment del termini: 24.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007. 

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

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10752). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 15.05.2007 al 17.05.2007). 

Finiment del termini: 18.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007. 

Termini de presentació d’esmenes a l’ar
ticulat 

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 8 dies hàbils (del 17.05.2007 al 28.05.2007). 

Finiment del termini: 29.05.2007; 9:30 hores. 

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

Propostes de compareixença d’organitza
cions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris 
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers 
Institucionals, 29.03.2007 i Comissió d’Afers Ins
titucionals, 10.05.2007 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA - CIUTADANS PEL CAN
VI, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CA
TALUNYA VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA 

Proposta de compareixença de representants del Museu 
de Vilafranca amb relació al Projecte de llei del Memo
rial Democràtic (tram. 352-00105/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Associ
ació de Joves Historiadors dels Països Catalans amb re
lació al Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 
352-00106/08) 
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Proposta de compareixença de representants de l’Asso
ciació Amical de Mauthausen i Altres Camps amb re
lació al Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 
352-00107/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’asso
ciació Triangle Blau amb relació al Projecte de llei del 
Memorial Democràtic (tram. 352-00108/08) 

Proposta de compareixença de representants de l’Asso
ciació de Perjudicats per la Incautació del Govern Fran
quista amb relació al Projecte de llei del Memorial De
mocràtic (tram. 352-00109/08) 

GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 

Proposta de compareixença de Jordi Canal i Morell, 
professor de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, amb relació al Projecte de llei del Memorial 
Democràtic (tram. 352-00115/08) 

Proposta de compareixença d’Àngel Duarte i Montser
rat, catedràtic d’història contemporània de la Universi
tat de Girona, amb relació al Projecte de llei del Memo
rial Democràtic (tram. 352-00116/08) 

Proposta de compareixença de Jordi Riera Sorribes, 
president de l’associació Triangle Blau, amb relació al 
Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 352
00117/08) 

Proposta de compareixença de Jordi Albertí Orriol, 
amb relació al Projecte de llei del Memorial Democrà
tic (352-00159/08) 

Acord de la Comissió sobre les comparei
xences proposades 
Comissió d’Afers Institucionals, 25.04.2007, 
DSPC-C 88 i 10.05.2007, DSPC-C 98 

COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS I GRUPS SOCIALS 

ACORDADES 

Compareixença de representants del Museu de Vila
franca amb relació al Projecte de llei del Memorial 
Democràtic (tram. 353-00065/08) 

Compareixença de representants de l’Associació de 
Joves Historiadors dels Països Catalans amb relació al 
Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 353
00066/08) 

Compareixença de representants de l’Associació Ami-
cal de Mauthausen i Altres Camps amb relació al Pro
jecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 353
00067/08) 

Compareixença de representants de l’associació Trian
gle Blau amb relació al Projecte de llei del Memorial 
Democràtic (tram. 353-00068/08) 

Compareixença de representants de l’Associació de 
Perjudicats per la Incautació del Govern Franquista 
amb relació al Projecte de llei del Memorial Democrà
tic (tram. 353-00069/08) 

3.01.01. 

Compareixença de Jordi Canal i Morell, professor de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, amb 
relació al Projecte de llei del Memorial Democràtic 
(tram. 353-00070/08) 

Compareixença d’Àngel Duarte i Montserrat, catedrà
tic d’història contemporània de la Universitat de Giro
na, amb relació al Projecte de llei del Memorial Demo
cràtic (tram. 353-00071/08) 

Compareixença de Jordi Albertí Orriol, amb relació 
al Projecte de llei del Memorial Democràtic (353
00075/08) 

Tinguda de les compareixences d’organit
zacions i grups socials 
Comissió d’Afers Institucionals, 10.05.2007, 
DSPC-C 98 

Compareixença de representants del Museu de Vila
franca amb relació al Projecte de llei del Memorial 
Democràtic (tram. 353-00065/08) 

Compareixença de representants de l’Associació de 
Joves Historiadors dels Països Catalans amb relació al 
Projecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 353
00066/08) 

Compareixença de representants de l’Associació Ami-
cal de Mauthausen i Altres Camps amb relació al Pro
jecte de llei del Memorial Democràtic (tram. 353
00067/08) 

Compareixença de representants de l’associació Trian
gle Blau amb relació al Projecte de llei del Memorial 
Democràtic (tram. 353-00068/08) 

Compareixença de representants de l’Associació de Per
judicats per la Incautació del Govern Franquista amb 
relació al Projecte de llei del Memorial Democràtic 
(tram. 353-00069/08) 

Compareixença de Jordi Albertí Orriol, amb relació 
al Projecte de llei del Memorial Democràtic (353
00075/08) 

N. de la R.: La Comissió d’Afers Institucionals, reuni
da el 10.05.2007, va acordar deixar sense efecte l’a
cord de tenir les compareixences amb núm. de tram. 
353-00070/08 i 353-00071/08. 

Termini de presentació d’esmenes a l’ar
ticulat 

Termini: atesa la tramitació pel procediment d’urgència 
acordada, 8 dies hàbils (del 17.05.2007 al 28.05.2007). 

Finiment del termini: 29.05.2007; 9:30 hores. 
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Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
Tram. 200-00015/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10729). 

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 15.05.2007 al 16.05.2007). 

Finiment del termini: 17.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007. 

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

Dictamen de la Comissió d’Afers Institu
cionals 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el dia 10 de maig de 2007, ha estudiat el text del Pro
jecte de llei del Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya (tram. 200-00016/08) i l’Informe de la Ponència. 

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 109.5 
i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modifi
cacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’esta
blir el dictamen següent: 

PROJECTE DE LLEI DEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALI
TAT DE CATALUNYA 

PREÀMBUL 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
té el seu antecedent històric en el Butlletí de la Gene
ralitat de Catalunya, el primer número del qual apare
gué el 3 de maig de 1931, amb la instauració de la Ge
neralitat republicana. A partir del 31 de desembre de 
l’any següent, la publicació passà a anomenar-se But
lletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins que, el 
26 d’agost de 1936, adoptà la denominació actual. El 
darrer número de l’època republicana fou publicat el 25 
de gener de 1939. La voluntat de supervivència nacio
nal es manifestà en l’edició de tres números del diari 
oficial, amb la mateixa capçalera, publicats a França 
per l’aleshores president de la Generalitat a l’exili, Jo
sep Tarradellas: el número 1 està datat el juny de 1956; 
el número 2, el maig de 1977, i el número 3, l’agost del 
mateix any. 

Amb el restabliment de la Generalitat, el 5 d’octubre de 
1977, s’iniciava la segona època de la Generalitat con
temporània i es reprenia la publicació del diari oficial: 
el 5 de desembre de 1977 aparegué el número 1, que 
publicava el Reial decret llei 41/1977, del 29 de setem
bre, de restabliment provisional de la Generalitat de 
Catalunya. El número 2, del 12 de gener de 1978, pu
blicava, entre altres disposicions, l’Ordre del president 
de la Generalitat de data 7 de gener de 1978 per la qual 
s’oficialitzava la represa de la publicació del diari ofi
cial i es feia extensiva aquesta oficialització al número 
1, ja editat. Així, el DOGC esdevenia novament l’«òr
gan d’edició oficial de les disposicions d’interès i ob
servança general emanades d’aquest organisme d’auto
govern». 

II 

La publicitat de les normes, un dels principis generals 
del dret garantits per l’article 9.3 de la Constitució, és 
requisit general per a l’eficàcia de les normes dictades 
pels poders públics i és garantia del principi de segure
tat jurídica. 

L’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es
tableix el requisit de publicació de les lleis de Catalu
nya en el DOGC, i l’article 68.5 disposa que hi siguin 
publicats els actes, les disposicions generals i les nor
mes que emanen del Govern o de l’Administració de la 
Generalitat. Aquest requisit de publicació també és re
gulat pels articles 52 i 60 de la Llei de l’Estat 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra
cions públiques i del procediment administratiu comú. 

III 

El temps transcorregut des de l’Ordre del 7 de gener de 
1978, l’experiència acumulada en l’aplicació de l’ordre 
i el desenvolupament que han tingut les eines informà
tiques aconsellen fer una nova regulació del DOGC, 
d’acord amb les exigències socials actuals, i dotar de 
validesa jurídica l’edició en suport digital del diari ofi
cial accessible per Internet, en coherència amb l’article 
45 de la dita Llei de l’Estat 30/1992. 

L’anomenada societat del coneixement, és a dir, la ple
na incorporació de les tecnologies de la informació i la 
comunicació a les activitats socials i econòmiques, 
constitueix un factor estratègic essencial per al desen
volupament del país en un context de constant avenç 
tecnològic i de mundialització de les comunicacions i 
de la informació. A més, les administracions públiques 
estan cridades a tenir un paper fonamental en l’exten
sió i la implantació efectives de l’ús de les noves tecno
logies entre els ciutadans. Els poders públics poden 
contribuir més que cap altre agent o entitat, mitjançant 
els serveis públics electrònics, a generalitzar una «cul
tura digital», a afavorir les relacions telemàtiques entre 
l’Administració i els administrats i a aplicar les noves 
tecnologies als processos interns de treball i de gestió 
de l’Administració. 

L’article 53 de l’Estatut imposa als poders públics el 
deure de facilitar el coneixement de la societat de la 
informació i d’impulsar l’accés a la comunicació i a les 
tecnologies de la informació, en condicions d’igualtat, 
en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

   

   

  

   

 

14 

16 de maig de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 71 

En aquest sentit, un dels eixos fonamentals d’aquesta 
llei és el reconeixement del diari oficial de la Genera
litat com a servei públic universal i gratuït, lliurement 
accessible per Internet a tots els ciutadans mitjançant 
l’edició en suport digital, edició que aquesta llei ofici
alitza i dota de plena autenticitat i validesa jurídica. 

Aquesta regulació ha de contribuir igualment a fer efec
tius el dret d’accés als serveis públics i el dret a una 
bona Administració que estableix l’article 30 de l’Es
tatut, i també el principi de transparència, invocat per 
l’article 71.4. 

D’altra banda, la gratuïtat de l’edició digital obliga a 
modificar també el règim econòmic del DOGC. La su
pressió de la taxa d’adquisició i subscripció que s’apli-
cava a l’edició impresa exigeix la modificació de la Llei 
15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, l’edició del DOGC únicament en suport 
digital ha d’ajudar a assolir el mandat de l’article 46.1 
de l’Estatut, que obliga els poders públics a vetllar per 
la protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de 
polítiques públiques basades en el desenvolupament 
sostenible. 

IV 

D’acord amb la Llei de l’Estat 5/2002, del 4 d’abril, 
reguladora dels butlletins oficials de les províncies, la 
llei present estableix també la possibilitat d’integració 
dins el DOGC dels butlletins oficials de les províncies 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb l’acord 
previ de les diputacions provincials respectives, a fi que 
aquestes institucions i administracions públiques dispo
sin d’un mitjà de publicació conjunt. 

Convé remarcar, finalment, que aquesta llei té per ob
jecte la regulació de l’edició en suport digital del 
DOGC, i que en queden excloses les normes que regu
len l’organització, el funcionament i el finançament de 
l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions 
de la Generalitat de Catalunya, a la qual en correspon 
la gestió. 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI 

L’objecte d’aquesta llei és regular el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC) com a servei públic 
d’accés universal i gratuït i dotar de caràcter oficial, de 
plena autenticitat i de validesa jurídica l’edició del di
ari en suport digital. 

ARTICLE 2. FINALITAT I CONTINGUT DEL DOGC 

1. El DOGC és el mitjà de què es dota la Generalitat per 
a fer públics els documents que, d’acord amb l’ordena
ment jurídic, i en virtut dels principis constitucionals de 
publicitat de les normes i de seguretat jurídica, han 
d’ésser objecte de publicació oficial. 

2. Es publiquen en el DOGC les lleis de Catalunya i les 
normes, les disposicions de caràcter general, els acords, 
les resolucions, els edictes, les notificacions, els anun
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cis i els altres actes del Parlament, del Govern, de l’Ad
ministració de la Generalitat, de l’Administració de 
justícia i d’altres administracions, ens i organismes 
públics, i també anuncis de particulars, en els supòsits 
en què ho determini l’ordenament jurídic. 

3. El DOGC és un servei públic d’accés universal i gra
tuït. Es garanteix el dret dels ciutadans a accedir gratu
ïtament als documents que hi són publicats i a una base 
de dades que en faciliti la consulta. 

ARTICLE 3. EDICIÓ DIGITAL DEL DOGC 

1. El DOGC s’edita en suport digital, el qual és lliure
ment accessible per mitjans telemàtics a través de les 
xarxes, els canals, les adreces i els portals que el Go
vern determini, d’acord amb criteris de divulgació 
multicanal i d’interoperabilitat. Les edicions o repro
duccions en suports físics deriven de l’edició digital, 
que n’és el prototip i és el garant de l’autenticitat i la 
validesa jurídica de la publicació. 

2. Els documents publicats a l’edició digital del DOGC 
tenen la consideració d’oficials i autèntics. 

3. L’entitat gestora del DOGC ha de garantir l’autenti
citat i la integritat de tots els documents publicats a 
l’edició digital del DOGC i ha de garantir també la 
confidencialitat en l’accés a aquests continguts. 

4. L’entitat gestora del DOGC ha de limitar l’accés a les 
dades de caràcter estrictament personal, a sol·licitud de 
l’òrgan competent, un cop hagi transcorregut el termi
ni d’exposició pública determinat per la norma que 
n’exigeix la publicació. 

5. Han d’ésser característiques pròpies de l’edició digi
tal del DOGC la neutralitat tecnològica, l’adaptació 
contínua al progrés de la tècnica, la usabilitat, l’acces
sibilitat i la qualitat. L’entitat gestora del DOGC ha de 
vetllar perquè l’edició digital del DOGC es faci sota el 
principi de responsabilitat jurídica. 

6. El format dels documents que s’hagin de publicar en 
el DOGC, sigui de text, gràfic, d’imatge o qualsevol 
altre, ha d’ésser digitalitzable, i ha d’ésser l’idoni per a 
comunicar el contingut del document de què es tracti. 

7. L’edició digital del DOGC està sotmesa al principi de 
continuïtat. No obstant això, si incidències tècniques de 
caràcter greu afecten el funcionament general d’Inter
net i impedeixen l’accés telemàtic a l’edició digital del 
DOGC o l’acreditació de la integritat i l’autenticitat 
dels documents, el Govern ha d’autoritzar l’entitat ges
tora del DOGC a editar-ne còpies en suport paper, amb 
caràcter oficial. Igualment, en aquestes circumstàncies 
excepcionals, l’Administració de la Generalitat ha de 
posar a disposició pública, d’acord amb el que estableix 
l’article 9, còpies en paper o descàrregues en suport 
digital de les imatges de pàgina del DOGC que contin
guin els documents autèntics. 

ARTICLE 4. LLENGUA DE PUBLICACIÓ DEL DOGC 

El DOGC es publica en català i en castellà, i les nor
mes, les disposicions i els actes que afecten exclusiva
ment la Vall d’Aran s’hi publiquen també en aranès. 
Totes tres versions tenen caràcter oficial. 
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ARTICLE 5. ESTRUCTURA DEL DOGC 

L’estructura del DOGC s’ha de determinar per regla
ment. A la capçalera hi ha de figurar si més no el senyal 
de la Generalitat de Catalunya, la denominació «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» i la data i el 
número de la publicació, i hi ha de constar també, si 
s’escau, que inclou els butlletins oficials de les provín
cies que, d’acord amb la disposició addicional prime
ra, s’hi hagin integrat. 

CAPÍTOL II. PROCEDIMENTS DE PUBLICACIÓ I DE CONSULTA 

ARTICLE 6. UTILITZACIÓ PER L’ENTITAT GESTORA DEL 

DOGC DE MITJANS TELEMÀTICS 

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat han 
d’impulsar la utilització, la millora i la innovació dels 
mitjans telemàtics, d’acord amb el que sigui establert 
per reglament, per a la prestació dels serveis de l’enti
tat gestora del DOGC i per a la tramesa dels documents 
que s’hagin de publicar en el diari oficial. S’ha de ga
rantir en tot cas que els serveis són rebuts pels destina
taris i que els documents, sigui quin en sigui el format, 
són autèntics i íntegres i es conserven adequadament. 

2. La gestió dels documents que es publiquen en el 
DOGC es basa en la transmissió electrònica dels docu
ments, validada amb una signatura electrònica recone
guda, de la qual transmissió ha de quedar constància en 
un registre informàtic específic. 

ARTICLE 7. PUBLICACIÓ DE DOCUMENTS EN EL DOGC 

1. L’entitat gestora del DOGC té l’obligació de publi
car en el DOGC les normes, les disposicions i els actes 
que especifica l’article 2.2. 

2. La data de publicació dels documents és la que cons
ta a la capçalera del DOGC i determina el còmput dels 
terminis per a l’entrada en vigor de les normes i per a 
l’efectivitat dels actes. 

3. Els documents que s’han de publicar en el DOGC 
s’hi han de reproduir tal com hagin estat lliurats pels 
remitents, i no es poden modificar llevat que aquests ho 
autoritzin de manera fefaent. 

4. La publicació en el DOGC de les lleis aprovades pel 
Parlament s’ha de fer d’acord amb el que estableix 
l’Estatut d’autonomia. La publicació de les disposici
ons i els actes administratius s’ha de fer d’acord amb el 
que sigui determinat per reglament. 

5. Llevat que es produeixin retards per causes no impu
tables a l’entitat gestora del DOGC, la publicació de 
documents en el diari oficial s’ha de fer en el termini 
màxim de deu dies hàbils des de la recepció de l’ordre 
d’inserció o, si escau, des del pagament de la taxa cor
responent. Si s’aplica la taxa d’urgència, el termini de 
publicació és de tres dies. 

6. Els documents rebuts per l’entitat gestora del DOGC 
tenen caràcter reservat, i no se’n pot facilitar informa
ció prèviament a la publicació, excepte que els remi
tents ho autoritzin expressament. 

7. Si un document es publica en el DOGC amb errades 
que n’alteren o en modifiquen el contingut, se n’ha de 

reproduir correctament la totalitat o la part necessària. 
Si l’errada és atribuïble als serveis de l’entitat gestora 
del DOGC, la correcció d’errades s’ha de publicar per 
iniciativa de la dita entitat; altrament, la correcció l’han 
de redactar i trametre els emissors del document. En 
tots els casos, la publicació de la correcció d’errades 
s’ha de fer tan bon punt es detecten o es comuniquen. 

ARTICLE 8. ACREDITACIÓ PER A ORDENAR LA PUBLICACIÓ 

DE DOCUMENTS EN EL DOGC 

Les autoritats i el personal facultat per a subscriure la 
signatura electrònica reconeguda de l’ordre d’inserció 
dels documents destinats a ésser publicats en el DOGC 
han de constar en un registre. Amb aquest objecte, els 
òrgans pertinents del Parlament, del Govern, de l’Ad
ministració de la Generalitat, de l’Administració de 
justícia i de les administracions, els ens i els organismes 
públics corresponents han d’acreditar, segons llur nor
mativa específica, les persones que han de constar en el 
registre, i han de comunicar les modificacions que es 
produeixin. 

ARTICLE 9. CONSULTA, DISTRIBUCIÓ I CUSTÒDIA DE L’EDI
CIÓ DEL DOGC 

1. L’Administració de la Generalitat, els ens locals, les 
oficines d’atenció als ciutadans i les universitats i bibli
oteques públiques han de facilitar la consulta pública i 
gratuïta de l’edició digital del DOGC, en els llocs i de 
la manera que siguin determinats per reglament. 

2. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar a les 
persones que ho sol·licitin una còpia en paper o una des
càrrega en format digital de les edicions del DOGC, sens 
perjudici del règim econòmic que escaigui d’aplicar. 

3. S’han d’adoptar les mesures de seguretat que calguin 
perquè les dades informàtiques i els fitxers que confor
men cada edició digital del DOGC siguin custodiats de 
manera que se’n garanteixi l’arxivament, la conserva
ció i la inalterabilitat. Amb la mateixa finalitat, s’ha de 
regular, si cal, el procediment per a l’obtenció d’im
pressions en paper de l’edició digital. 

ARTICLE 10. ACCÉS AL DOGC PER A PERSONES AMB DIS
CAPACITAT 

El DOGC ha d’ésser accessible a les persones amb dis
capacitat. Els punts de consulta de l’edició digital a què 
es refereix l’article 9.1 han de garantir aquesta acces
sibilitat. 

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC 

ARTICLE 11. SERVEIS ADDICIONALS O COMPLEMENTARIS 

DEL DOGC 

L’entitat gestora del DOGC pot oferir tota mena de ser-
veis addicionals o complementaris al servei bàsic regu
lat per l’article 2.3. La prestació d’aquests serveis es fa 
a sol·licitud de les persones interessades i requereix que 
acceptin les condicions que siguin establertes. 

ARTICLE 12. TAXA PER LA PUBLICACIÓ D’ANUNCIS EN EL 

DOGC 

1. Les quotes de la taxa per la publicació d’anuncis en 
el DOGC són les que estableix la Llei 15/1997, del 24 

3.01.01. 
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de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat 
de Catalunya, amb les actualitzacions que estableixin, 
si s’escau, les lleis de pressupostos de la Generalitat. 

2. Queden exempts del pagament de la taxa per la pu
blicació d’anuncis en el DOGC els edictes i els anun
cis de jutjats i tribunals, si la inserció s’ordena d’ofici 
o si ho disposa la legislació sobre assistència jurídica 
gratuïta o qualsevol altra normativa aplicable. 

ARTICLE 13. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER AL COBRA
MENT DE TAXES 

1. L’Administració de la Generalitat i les altres admi
nistracions públiques poden subscriure convenis de 
col·laboració específics per a la liquidació i el pagament 
global de les taxes per la publicació de documents en el 
DOGC. 

2. L’Administració de la Generalitat pot subscriure 
convenis amb particulars per a la liquidació i el paga
ment de les taxes corresponents a la publicació d’anun
cis en el DOGC. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. INTEGRACIÓ EN EL DOGC DELS BUTLLETINS 

OFICIALS DE LES PROVÍNCIES 

El DOGC pot integrar els butlletins oficials de les pro
víncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, amb 
l’acceptació prèvia de la diputació provincial respecti
va. Un cop feta la integració, el que disposa l’article 2.1 
s’entén sens perjudici de la titularitat dels butlletins 
oficials de les províncies. 

SEGONA. PUBLICACIÓ DE NORMES URBANÍSTIQUES 

1. L’Administració de la Generalitat ha de publicar en 
el DOGC les normes urbanístiques de les figures de 
planejament urbanístic que hagi aprovat definitivament 
entre l’entrada en vigor de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i la de la Llei 2/ 
2002, del 14 de març, d’urbanisme, que encara no ha
gin estat publicades i que no hagin estat derogades. Si 
les normes urbanístiques han estat posteriorment mo
dificades, se n’ha de publicar la versió original i les 
modificacions successives en el mateix diari oficial, 
ordenades per ordre cronològic, de major a menor 
antiguitat. 

2. Les normes urbanístiques a què fa referència l’apar
tat 1 es publiquen en el DOGC mitjançant un sistema 
de reproducció exacta del document original. S’ha 
d’inserir en les dues versions del DOGC, tant la cata
lana com la castellana, l’edicte pel qual s’ordena la 
publicació de les normes urbanístiques, i s’ha de pro
porcionar accés telemàtic a la versió de les normes en 
la llengua en què van ésser redactades, amb la indica
ció que les normes urbanístiques seran objecte posteri
orment de traducció a l’altra llengua oficial a l’efecte de 
garantir els drets lingüístics. La publicació de les nor
mes urbanístiques i d’aquest edicte produeix els efec
tes que determina l’apartat 6 de la disposició transitò
ria vuitena del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol. 

3.01.01. 

3. La versió traduïda de les normes urbanístiques a què 
es refereix l’apartat 2 s’ha de publicar en el DOGC. 
L’edicte que n’ordeni la publicació ha d’incorporar la 
referència al DOGC en què es va publicar la versió ori
ginal de les dites normes. 

4. La publicació de normes urbanístiques que regula 
aquesta disposició addicional no obsta que els ajunta
ments puguin publicar les normes urbanístiques d’ins
truments de planejament urbanístic, a l’empara del que 
disposa l’apartat 4 de la disposició transitòria vuitena 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, i de les obligacions 
derivades de l’aplicació dels apartats 1, 2 i 3 de la dita 
disposició transitòria. 

TERCERA. DIGITALITZACIÓ DELS DIARIS OFICIALS HISTÒ
RICS 

1. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, l’entitat gestora del DOGC ha de traslla
dar a suport digital els diaris oficials publicats durant 
l’etapa republicana i a l’exili, i ha de garantir que siguin 
d’accés universal i gratuït. 

2. En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’a
questa llei, l’entitat gestora del DOGC ha de garantir 
als usuaris l’accés homogeni als continguts dels diaris 
oficials publicats a partir del restabliment de la Gene
ralitat el 1977, d’acord amb el que estableix l’article 
2.3. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA. MANTENIMENT PROVISIONAL DE L’ESTRUCTURA 

DEL DOGC 

L’estructura en seccions que tenia el DOGC abans de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei es mantindrà fins que 
no sigui determinada per reglament, de conformitat 
amb el que disposa l’article 5, l’estructura de l’edició 
digital. 

SEGONA. PERÍODE TRANSITORI PER A L’EDICIÓ EN SUPORT 

PAPER 

1. L’edició del DOGC en suport paper es continuarà 
publicant, amb el mateix caràcter oficial que l’edició 
digital, fins a la data que el Govern determini, mitjan
çant un acord que s’haurà de publicar en el DOGC. 
Aquesta data no pot ésser en cap cas posterior al 31 de 
desembre de 2007. 

2. L’edició en suport paper a què es refereix l’apartat 1 
ha de tenir el mateix contingut i s’ha de publicar el 
mateix dia que l’edició en suport digital. Això no obs
tant, les normes urbanístiques a què fa referència la 
disposició addicional segona s’han de publicar exclu
sivament en l’edició digital, i l’edició en paper única
ment ha d’incloure l’edicte pel qual se n’ordena la pu
blicació. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Resten derogades les disposicions de caràcter normatiu 
de rang igual o inferior al d’aquesta llei que s’hi opo
sin o la contradiguin. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 15/1997, DEL 24 DE 

DESEMBRE, DE TAXES I PREUS PÚBLICS DE LA GENERALI
TAT DE CATALUNYA 

1. Es modifica la rúbrica del capítol II del títol II de la 
Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus pú
blics de la Generalitat de Catalunya, que queda redac
tada de la manera següent: 

«Taxa per la publicació d’anuncis en el DOGC, gesti
onat per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Pu
blicacions de la Generalitat de Catalunya». 

2. Es modifica el text de l’article 52 de la Llei 15/1997, 
del 24 de desembre, que queda redactat de la manera 
següent: 

«Constitueix el fet imposable de la taxa la publicació 
d’anuncis a l’edició digital del Diari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya (DOGC).» 

3. Es modifica el text de l’article 53 de la Llei 15/1997, 
del 24 de desembre, que queda redactat de la manera 
següent: 

«És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurí
dica que sol·licita la publicació d’anuncis al DOGC.» 

SEGONA. MODIFICACIÓ DEL DECRET LEGISLATIU 1/2005, 
DEL 26 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE 

LA LLEI D’URBANISME 

Es modifica l’apartat 6 de la disposició transitòria vui
tena del Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, que 
queda redactat de la manera següent: 

«6. La manca de publicació prèvia de les normes urba
nístiques dels instruments de planejament urbanístic 
aprovats definitivament per l’Administració de la Ge
neralitat abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/2002 
no és motiu de nul·litat de ple dret de les disposicions i 
els actes d’aplicació que s’hagin dictat a l’empara de 
llur aprovació definitiva, sempre que s’hagi publicat 
l’anunci de l’aprovació dels esmentats instruments. La 
publicació en el DOGC de les normes urbanístiques 
dels instruments del planejament urbanístic aprovats 
definitivament abans de l’entrada en vigor de la Llei 2/ 
2002 valida la tramitació i l’aprovació de les disposici
ons i els actes d’aplicació que s’hagin dictat a l’empa
ra de llur aprovació definitiva i els dóna eficàcia plena 
des de la data de publicació en el diari oficial de l’anunci 
de l’aprovació definitiva dels esmentats instruments.» 

TERCERA. DESPLEGAMENT DE LA LLEI 

El Govern i la persona titular del departament compe
tent per raó de la matèria han de dictar, en l’àmbit de les 
competències respectives, les normes necessàries per al 
desplegament i l’execució d’aquesta llei. 

QUARTA. ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 10 de maig de 2007 

Pere Vigo i Sallent Núria de Gispert i Català 
El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió 

Projecte de llei de mesures fiscals i fi
nanceres 
Tram. 200-00019/08 

Termini de presentació d’esmenes a l’ar
ticulat 

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies 
hàbils (del 17.05.2007 al 28.05.2007). 

Finiment del termini: 29.05.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya 
Tram. 200-00020/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10751). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.05.2007 al 18.05.2007). 

Finiment del termini: 21.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007. 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 85 i 86 de la Llei 13/1989, del 
14 de desembre, d’organització, proce
diment i règim jurídic de l’Administra
ció de la Generalitat de Catalunya 
Tram. 202-00013/08 

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10754). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.05.2007 al 18.05.2007). 

Finiment del termini: 21.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007. 

3.01.02. 
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS 

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució sobre la trame
sa de correspondència per mitjans 
electrònics 
Tram. 250-00190/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007.
 

Proposta de resolució sobre les dife
rències de rendiment en la promoció al 
segon cicle d’educació secundària en 
funció del sexe 
Tram. 250-00191/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827). 

Pròrroga: 1 dia. 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 10830).
 

Pròrroga: 1 dia - ÚLTIMA.
 

Finiment del termini: 16.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de modernització de les 
oficines de treball de la Generalitat 
Tram. 250-00193/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827). 

Pròrroga: 1 dia. 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una residència per a la gent 
gran a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental) 
Tram. 250-00196/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827). 

Pròrroga: 1 dia. 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 10830).
 

Pròrroga: 1 dia - ÚLTIMA.
 

Finiment del termini: 16.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007.
 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la rehabi
litació del campanar de l’església de 
Sant Jaume, a Creixell (Tarragonès) 
Tram. 250-00200/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827). 

Pròrroga: 1 dia. 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 10830).
 

Pròrroga: 1 dia - ÚLTIMA.
 

Finiment del termini: 16.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007.
 

Proposta de resolució sobre la progra
mació televisiva de la franja horària 
infantil 
Tram. 250-00201/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827). 

Pròrroga: 1 dia. 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
 
pel Canvi (reg. 10830).
 

Pròrroga: 1 dia - ÚLTIMA.
 

Finiment del termini: 16.05.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2007.
 

Proposta de resolució relativa a l’aug
ment d’empreses d’intermediació de 
crèdits que ofereixen la possibilitat de 
reagrupar tots els préstecs a un tipus 
d’interès més baix 
Tram. 250-00202/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10827). 

Pròrroga: 1 dia. 

Finiment del termini: 15.05.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 14.05.2007. 

3.10.25. 
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