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S  U  M  A  R  I  

3. TRAMITACIONS EN CURS 
3.01. 

3.01.01. 

Projectes i proposicions de llei i al-
tres propostes de norma 
Projectes de llei 

Projecte de llei de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern (tram. 200-00032/08). Ter
mini de presentació d’esmenes a la totalitat. p. 7 

Projecte de llei de regulació de l’Insti
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (tram. 
200-00033/08). Termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat. p. 7 

Projecte de llei de seguretat industrial 
(tram. 200-00034/08). Termini de presentació d’es
menes a la totalitat. p. 7 

3.01.02.	 Proposicions de llei 

Proposició de llei de reforma de la llei 
del Consell Consultiu per a establir un règim transi
tori que possibiliti la garantia completa dels meca
nismes de control dels decrets lleis aprovats pel Go
vern (tram. 202-00024/08). Termini de presentació 
d’esmenes a la totalitat. p. 7 

Proposició de llei de petits municipis 
(tram. 202-00025/08). Termini de presentació d’es
menes a la totalitat. p. 7 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre l’obligato
rietat d’acreditar el coneixement del català per part 
dels advocats del torn d’ofici i dels serveis d’orien
tació jurídica (tram. 250-00414/08). Esmenes pre
sentades. p. 8 

Proposta de resolució sobre el trasllat 
del Consell Regulador del Cava a l’edifici de Can 
Guineu i sobre la conversió de la Fasina de Can Gui
neu en el Centre Museístic i d’Interpretació del Cava, 
a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) (tram. 250
00453/08). Canvi de Comissió tramitadora. p. 8 

Proposta de resolució sobre la recupe
ració i la promoció de les torres de guaita (tram. 250
00487/08). Canvi de Comissió tramitadora. p. 8 

Proposta de resolució sobre les exca
vacions arqueològiques de Cabrera de Mar (Mares
me) (tram. 250-00496/08). Canvi de Comissió trami
tadora. p. 8 

Proposta de resolució sobre el reco
neixement del paper de les organitzacions patro

nals en la formació dels tutors d’empresa (tram. 
250-00508/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un sistema d’abonaments per als clients habituals 
dels trams entre Madrid i Barcelona del tren d’alta 
velocitat (tram. 250-00509/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics per a arranjar el Museu del 
Càntir d’Argentona (Maresme) (tram. 250-00510/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació 
d’esmenes. p. 9 

Proposta de resolució sobre el finança
ment del projecte de casal d’avis i biblioteca municipal 
de Santa Susanna (Maresme) (tram. 250-00511/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 9 

Proposta de resolució sobre el condicio
nament i l’adequació del tram Parlavà - Torroella de 
Montgrí de la carretera GI-643 (tram. 250-00512/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 10 

Proposta de resolució sobre la conne
xió telefònica de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà) 
(tram. 250-00513/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre la recep
ció del senyal de televisió a Sarroca de Bellera (Pa
llars Jussà) (tram. 250-00514/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre les nego
ciacions amb l’Ajuntament de Sant Quirze de Be
sora (Osona) per a emplaçar l’estació depuradora 
d’aigües residuals (tram. 250-00515/08). Tramesa a 
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 10 

Proposta de resolució sobre el consens 
amb el sector forestal per a elaborar el Pla general 
de política forestal per al període 2007-2017 (tram. 
250-00516/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 11 

Proposta de resolució sobre la defini
ció de les bases per a elaborar una llei de pesca 
continental (tram. 250-00517/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 11 

Proposta de resolució sobre les sub
vencions per a les agrupacions de defensa forestal 
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(tram. 250-00518/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 11 

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
d’un sistema d’ajudes per a compensar els pagesos 
i els ramaders de l’entorn del Parc Natural dels Ai
guamolls de l’Empordà per la sobrepoblació de porcs 
senglars (tram. 250-00519/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 11 

Proposta de resolució sobre l’augment 
del control de l’etiquetatge i de la qualitat dels com
ponents de les joguines comercialitzades a Catalu
nya (tram. 250-00520/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 12 

Proposta de resolució sobre l’augment 
del control de l’etiquetatge i de la qualitat dels com
ponents del articles de puericultura que es comerci
alitzen a Catalunya (tram. 250-00521/08). Tramesa 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 12 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un centre d’atenció primària a Calonge (Baix 
Empordà) (tram. 250-00522/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 12 

Proposta de resolució sobre la col·la
boració en el desenvolupament del Parc Tecnocam
pus amb l’Ajuntament de Mataró (Maresme) (tram. 
250-00523/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 12 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un hospital de proximitat per a donar servei 
als municipis de Santa Susanna, Malgrat de Mar, 
Palafolls i Tordera (Maresme) (tram. 250-00525/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 13 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla pluriennal de construcció de serveis 
públics a totes les parades i els baixadors de Fer
rocarrils de la Generalitat que no en tinguin (tram. 
250-00526/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 13 

Proposta de resolució sobre la millora 
del servei de rodalia de Renfe a Castellbisbal (Va
llès Occidental) (tram. 250-00527/08). Tramesa a la 
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 13 

Proposta de resolució sobre el canvi 
de zona de Terrassa (Vallès Occidental) en la zo
nificació tarifària de l’Autoritat del Transport Metro
polità (tram. 250-00528/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 13 

Proposta de resolució sobre la conne
xió ferroviària amb alta velocitat amb el País Valen
cià (tram. 250-00529/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’endega
ment de la riera de les Arenes, de Terrassa (Vallès 
Occidental) (tram. 250-00530/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 14 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una nova estació de Ferrocarrils de la Ge
neralitat a la Porta Sud de Terrassa (Vallès Occiden
tal) (tram. 250-00531/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’empla
çament de la seu dels Serveis Territorials del Mares-
me - Vallès Oriental a Mataró (tram. 250-00532/08). 

Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 14 

Proposta de resolució sobre el mante
niment i l’asfaltatge dels camins locals de Torrefeta 
i Florejacs (Segarra) (tram. 250-00533/08). Trame
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme
nes. p. 15 

Proposta de resolució sobre el prove
ïment d’aigua a Sarroca de Bellera (Pallars Jussà) 
(tram. 250-00534/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 15 

Proposta de resolució sobre la mobili
tat del personal entre les administracions catalanes 
(tram. 250-00535/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 15 

Proposta de resolució sobre el desen
volupament de la carrera professional horitzontal 
(tram. 250-00536/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 15 

Proposta de resolució sobre els llocs 
de treball de personal laboral (tram. 250-00537/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 16 

Proposta de resolució sobre l’anul·la
ció de la prohibició de circular a més de 80 km/h per 
les vies ràpides de l’àrea metropolitana de Barce
lona (tram. 250-00538/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 16 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió per a la celebració del bicentenari de 
la Guerra de la Independència (tram. 250-00539/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació 
d’esmenes. p. 16 

Proposta de resolució sobre la prolonga-
ció de l’ampliació del tercer carril de l’autopista C-58 
(tram. 250-00540/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 16 

Proposta de resolució sobre l’adquisi
ció dels drets de transmissió de la final de l’eurolliga 
de waterpolo (tram. 250-00541/08). Tramesa a la 
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 17 

Proposta de resolució sobre l’aboca
ment de runes a l’Alt Penedès (tram. 250-00542/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació 
d’esmenes. p. 17 

Proposta de resolució sobre l’estatus 
jurídic de Kosovo (tram. 250-00543/08). Tramesa a 
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 17 

Proposta de resolució per la qual s’am
plia el límit d’edat per a ingressar al Cos de Bom
bers (tram. 250-00544/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 17 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una subseu de l’Institut Català de la Vinya i el Vi 
a la Terra Alta i el Priorat (tram. 250-00545/08). Tra
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 18 

Proposta de resolució sobre la recon
sideració de la negativa a tramitar un decret relatiu 
a la regulació de la caça en barraca a les Terres de 
l’Ebre (tram. 250-00546/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 18 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un alberg de joventut a Sant Celoni (Vallès 
Oriental) (tram. 250-00547/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un centre de dia a Premià de Mar (Mares
me) (tram. 250-00548/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 18 

Proposta de resolució sobre la refor
ma del mercat municipal de Premià de Mar (Mares
me) (tram. 250-00549/08). Tramesa a la Comissió. 
Termini de presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre el finan
çament de la construcció d’un col·lector de dipòsits 
pluvials a Premià de Mar (Maresme) (tram. 250
00550/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’espigons per al manteniment de la sorra 
de les platges de Premià de Mar (Maresme) (tram. 
250-00551/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’assetja
ment immobiliari en l’àmbit rural (tram. 250-00552/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 19 

Proposta de resolució per a garantir la 
gratuïtat del transport públic als infants de fins a deu 
anys en el període escolar (tram. 250-00553/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la decla
ració d’utilitat pública de la zona per on ha de pas
sar la línia elèctrica del polígon industrial Els Vi
nyets - Els Fogars de Sant Quintí de Mediona (Alt 
Penedès) (tram. 250-00554/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre el foment 
de la iniciativa emprenedora dels estudiants de for
mació professional (tram. 250-00555/08). Tramesa 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió específica per a garantir l’establi
ment de criteris en la planificació de l’oferta de for
mació professional (tram. 250-00556/08). Tramesa 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 20 

Proposta de resolució sobre l’increment 
de places de reserva d’accés a la universitat amb 
matèries reconegudes pels convenis amb les uni
versitats per mitjà dels cicles formatius de grau su
perior (tram. 250-00557/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un nou consultori local a Alcoletge (Segrià) 
(tram. 250-00558/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’actualit
zació del sistema de receptes electròniques (tram. 
250-00559/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 21 

Proposta de resolució sobre el funciona
ment vint-i-quatre hores diàries del Centre d’Atenció 
Primària de Calella (Maresme) (tram. 250-00560/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’una deducció en l’impost de societats a les 
empreses que implantin mesures per a afavorir la 
conciliació de la vida laboral i familiar (tram. 250
00561/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a presentar un projecte de llei de caça 
(tram. 250-00562/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre les defici
ències detectades en l’execució del traçat del tren 
d’alta velocitat al parc agrari del Baix Llobregat i 
sobre el pagament dels preus justos acordats el 
2005 per les expropiacions dels terrenys afectats 
(tram. 250-00563/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 22 

Proposta de resolució sobre la revisió 
de l’acord d’increment de les tarifes del transport 
públic metropolità per al 2008 (tram. 250-00564/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 22 

Proposta de resolució sobre el garan
timent de la recepció de la televisió digital terrestre 
al Maresme (tram. 250-00565/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un carnet perquè els alumnes d’educació primària 
i secundària puguin accedir gratuïtament als museus 
de titularitat pública (tram. 250-00566/08). Tramesa 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la presa 
de les decisions de l’emplaçament dels instituts d’e
ducació secundària de comú acord amb els ajunta
ments i sobre la reconsideració de l’emplaçament de 
l’institut d’educació secundària de Vallbona d’Anoia 
(tram. 250-00567/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 23 

Proposta de resolució sobre la reducció 
de l’ús de bosses de plàstic (tram. 250-00568/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 23 

Proposta de resolució sobre el càncer 
infantil (tram. 250-00569/08). Tramesa a la Comis
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre la conve
niència d’incloure les professions de sociòleg o so
ciòloga i politòleg o politòloga en l’Avantprojecte de 
llei de mediació familiar i comunitària de Catalunya 
(tram. 250-00570/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció i el desenvolupament d’un pla de neteja i mante
niment dels camins forestals de Sarroca de Bellera 
(Pallars Jussà) (tram. 250-00571/08). Tramesa a la 
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici cap a la vall de Manyanet (tram. 250
00572/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
sentació d’esmenes. p. 24 

Proposta de resolució sobre la conve
niència d’incloure els sociòlegs i els politòlegs en la 
llista provisional de professions del Projecte de reial 
decret pel qual s’incorpora la Directiva 2005/36 CE a 
l’ordenament espanyol (tram. 250-00573/08). Tra-
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mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es 00587/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
menes. p. 25 sentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la definició Proposta de resolució sobre la posada 
de la connexió del Quart Cinturó amb les infraestruc en funcionament de campanyes i cursos de forma
tures viàries del Vallès Occidental (tram. 250-00574/ ció i informació sobre els drets i deures dels ciclis
08). Tramesa a la Comissió. Termini de presentació tes a Catalunya (tram. 250-00588/08). Tramesa a la 
d’esmenes. p. 25 Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la depura- Proposta de resolució sobre el desple
dora d’aigües residuals de Vallbona d’Anoia (tram. gament de l’Agència Tributària de Catalunya i la 
250-00575/08). Tramesa a la Comissió. Termini de creació del consorci a què fa referència l’Estatut 
presentació d’esmenes. p. 25 (tram. 250-00589/08). Tramesa a la Comissió. Ter

mini de presentació d’esmenes. p. 28 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de dues depuradores d’aigües residuals als Proposta de resolució sobre l’elabora
nuclis urbans de Mosqueroles i la Costa del Mont ció dels criteris per a fixar les retribucions del elec
seny, a Fogars de Montclús (Vallès Oriental) (tram. tes locals (tram. 250-00590/08). Tramesa a la Co
250-00576/08). Tramesa a la Comissió. Termini de missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29 
presentació d’esmenes. p. 25 

Proposta de resolució sobre la creació 
Proposta de resolució sobre el restabli d’un hospital de dia per a diabètics a la regió sani

ment de la línia directa de ferrocarril entre el Maresme tària de Lleida (tram. 250-00591/08). Tramesa a la 
i l’aeroport de Barcelona (tram. 250-00577/08). Tra- Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29 
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
menes. p. 26 Proposta de resolució sobre l’aplicació 

del Reglament CE 842/2006, sobre determinats ga-
Proposta de resolució sobre l’accés de sos fluorats d’efecte hivernacle (tram. 250-00592/08). 

creuers al port d’Arenys de Mar (Maresme) (tram. Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
250-00578/08). Tramesa a la Comissió. Termini de menes. p. 29 
presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre l’execució 
Proposta de resolució sobre l’amplia de la connexió de la carretera B-224 amb la B-231, 

ció i el millorament del tram Cambrils - Reus de la a l’Anoia (tram. 250-00593/08). Tramesa a la Co
carretera TV-3141 (tram. 250-00579/08). Tramesa missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29 
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre la creació 
Proposta de resolució sobre l’adapta d’una xarxa d’aparcaments dissuasoris a l’entorn 

ció de les estacions de ferrocarril de Roda de Barà de l’àrea urbana de Girona (tram. 250-00594/08). 
i del Vendrell per a les persones amb mobilitat re- Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
duïda (tram. 250-00580/08). Tramesa a la Comis menes. p. 30 
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26 

Proposta de resolució sobre el des-
Proposta de resolució sobre la col·lo doblament de l’eix ferroviari Vic-Ripoll (tram. 250

cació de pantalles acústiques a l’autopista AP-7, a 00595/08). Tramesa a la Comissió. Termini de pre
l’altura de les zones residencials de les Pedreres, sentació d’esmenes. p. 30 
el Tancat i el Botafoc, dels municipis del Vendrell i 
Santa Oliva (tram. 250-00581/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ripoll i la roton
da dels túnels de Collabós (tram. 250-00596/08). Tra-

Proposta de resolució sobre l’increment mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme
de la capacitat i la correcció de les mancances de nes. p. 30 
l’estació depuradora d’aigües residuals del Vendrell 
(Baix Penedès) (tram. 250-00582/08). Tramesa a la 
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27 

Proposta de resolució sobre la interna
cionalització de l’eix ferroviari Barcelona - Ripoll - La 
Tor de Querol - Tolosa (tram. 250-00597/08). Tra-

Proposta de resolució sobre l’execució mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es
del Pla director d’endegament del torrent d’aigües menes. p. 30 
pluvials de la Masieta a la vessant oest del Creixell 
(tram. 250-00583/08). Tramesa a la Comissió. Ter
mini de presentació d’esmenes. p. 27 

Proposta de resolució sobre la futura 
variant de Llambilles (Gironès) (tram. 250-00598/08). 
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-

Proposta de resolució sobre la neteja, menes. p. 31 
la canalització i el cobriment de les dues rieres de 
Segur de Calafell per a construir-hi aparcaments 
públics (tram. 250-00585/08). Tramesa a la Comis-

Proposta de resolució sobre el projec
te d’execució de la variant Adrall - Canturri de la 

sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27 carretera N-260, entre la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i 
Sort (Pallars Sobirà) (tram. 250-00599/08). Trame-

Proposta de resolució sobre la cons sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme
trucció d’una rotonda a l’enllaç de les carreteres T nes. p. 31 
310 i T-11 (tram. 250-00586/08). Tramesa a la Co
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 28 Proposta de resolució sobre l’elabora

ció d’un pla de xoc per a reduir els nivells de con-
Proposta de resolució sobre la cons taminació de l’aire per partícules en suspensió i so

trucció d’una rotonda a l’altura de la intersecció de bre l’elaboració d’un pla d’actuacions per a garantir 
la carretera C-31 amb els accessos al Romaní, a la reducció dels nivells de contaminació de l’aire per 
Bona Vista i a les platges de la zona (tram. 250 partícules en suspensió mesurats al centre cívic del 
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barri del Tacó, a Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 
250-00600/08). Tramesa a la Comissió. Termini de 
presentació d’esmenes. p. 31 

Proposta de resolució sobre la conne
xió de les xarxes de distribució d’aigua del Consorci 
d’Aigües de Tarragona i d’Aigües Ter-Llobregat per 
a garantir un subministrament de qualitat (tram. 250
00601/08). Presentació. p. 31 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat la con-
creció del ajuts compensatoris als municipis afec
tats per la suspensió del servei de rodalia de Renfe 
i al Ministeri de l’Habitatge un pla d’ajuts per a les 
zones del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) afec
tades per les obres del tren d’alta velocitat (tram. 
250-00602/08). Presentació. p. 33 

Proposta de resolució sobre la publi
cació de les balances fiscals (tram. 250-00603/08). 
Presentació. p. 34 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a presentar un informe sobre els com
ponents més rellevants de l’augment de preus (tram. 
250-00604/08). Presentació. p. 35 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’educació secundària a Pine
da de Mar (Maresme) (tram. 250-00605/08). Pre
sentació. p. 35 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un nou edifici per al Centre d’Educació Es
pecial Horitzó a Pineda de Mar (Maresme) (tram. 
250-00606/08). Presentació. p. 36 

Proposta de resolució sobre la conve
niència d’establir un observatori per a l’estudi i el 
seguiment dels casos de malalties rares (tram. 250
00607/08). Presentació. p. 36 

Proposta de resolució sobre la presen
tació del Pla director del monestir de Santa Maria 
de Ripoll (tram. 250-00608/08). Presentació. p. 37 

Proposta de resolució sobre el reco
neixement dels premis d’experiències pedagògiques 
Josep Pallach com a premis nacionals (tram. 250
00609/08). Presentació. p. 37 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la variant de les Planes d’Hostoles de la 
carretera C-63, a la Garrotxa (tram. 250-00610/08). 
Presentació. p. 38 

Proposta de resolució sobre la propos
ta alternativa de traçat del tren d’alta velocitat pels 
municipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garri
gàs i Borrassà (tram. 250-00611/08). Presentació. p. 38 

Proposta de resolució sobre la creació 
de places de residència i de centre de dia de titula
ritat pública per a gent gran a l’Alt Camp (tram. 250
00612/08). Presentació. p. 39 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una residència per a gent gran a Bellvei 
(Baix Penedès) (tram. 250-00613/08). Presentació. p. 40 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un programa d’ajuts, subvencions i crèdits tous 
per a atendre les despeses d’adaptació dels banys 
dels habitatges de persones grans o amb malalties 
degeneratives (tram. 250-00614/08). Presentació. p. 40 

Proposta de resolució sobre la construc
ció d’un pont nou de connexió sobre les vies del tren 
a Roda de Barà (Tarragonès) (tram. 250-00615/08). 
Presentació. p. 41 

Proposta de resolució sobre el millora
ment del pont d’entrada a Santa Oliva (Baix Pene
dès) (tram. 250-00616/08). Presentació. p. 42 

Proposta de resolució sobre la neteja 
del torrent del Lluc i del torrent de la Bisbal, a San
ta Oliva (Baix Penedès) (tram. 250-00617/08). Pre
sentació. p. 42 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pont nou sobre l’AP-7 entre la urbanitza
ció Nou Vendrell i el polígon La Cometa, al Vendrell 
(Baix Penedès) (tram. 250-00618/08). Presentació. p. 43 

Proposta de resolució sobre l’arranja
ment de la carretera entre Montbrió del Camp i Cam
brils (Baix Camp) (tram. 250-00619/08). Presenta-
ció. p. 43 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera TV-7211, entre Reus i Cons
tantí (Baix Camp) i la connexió amb el polígon 
industrial Riu Clar i l’eix transversal del port de 
Tarragona (tram. 250-00620/08). Presentació. p. 44 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un recinte firal al Vendrell (Baix Camp) (tram. 
250-00621/08). Presentació. p. 44 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la via interpolar sud del Vallès amb un 
traçat que no divideixi el nucli urbà de Bellaterra, a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250
00622/08). Presentació. p. 45 

Proposta de resolució de defensa de 
la política lingüística escolar (tram. 250-00623/08). 
Presentació. p. 45 

3.10.65.	 Projectes i propostes de resolució 
d’actuació davant les Corts Gene
rals 

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei d’addició 
d’un apartat a l’article 759 de la Llei 1/2000, del 7 de 
gener, d’enjudiciament civil (tram. 270-00003/08). 
Correcció d’errades de publicació (BOPC 185). p. 46 

3.20.	 Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre la política 
de subvencions (tram. 300-00090/08). Presentació. p. 46 

Interpel·lació al Govern sobre la política 
de l’aigua (tram. 300-00091/08). Presentació. p. 46 

Interpel·lació al Govern sobre els ob
jectius del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
en l’àmbit dels serveis socials per a l’any 2008 (tram. 
300-00092/08). Presentació. p. 47 

Interpel·lació al Govern sobre les ba
ses de l’Avantprojecte de llei d’educació (tram. 300
00093/08). Presentació. p. 47 

Interpel·lació al Govern sobre el des
plegament i l’aplicació de la legislació de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència (tram. 300-00094/08). Pre
sentació. p. 47 
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Interpel·lació al Govern sobre el des
plegament de l’Estatut d’autonomia (tram. 300
00095/08). Presentació. p. 47 

Interpel·lació al Govern sobre les infra
estructures en matèria ferroviària, especialment a la 
regió metropolitana de Barcelona (tram. 300-00096/ 
08). Presentació. p. 48 

3.30.	 Altres tramitacions 
3.30.04.	 Procediments relatius als informes 

del Síndic de Greuges 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre la gestió municipal de l’empadrona
ment dels immigrants (tram. 360-00008/08). Trami
tació en Comissió. p. 48 

4.	 INFORMACIÓ 
4.50.	 Compliment de resolucions i de 

mocions 
4.50.01.	 Compliment de resolucions 

Control de compliment de la Resolució 
39/VIII, per la qual s’aproven tres informes de fisca
lització (tram. 290-00024/08). Informe relatiu al com
pliment de la Resolució. p. 48 

4.50.02.	 Compliment de mocions 

Control del compliment de la Moció 
18/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció 
de mesures davant la crisi del sector agrari i rama
der (tram. 390-00018/08). Designació de la Comis
sió competent. p. 49 

Control del compliment de la Moció 
19/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les fun
cions i les competències dels tècnics habilitats per 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social (tram. 390
00019/08). Designació de la Comissió competent. p. 49 

4.55.	 Activitat parlamentària 
4.55.15.	 Convocatòries 

Sessiò plenària número 27, convoca
da per al dia 23 de gener de 2008. p. 49 

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 

Estats de desenvolupament i d’execu
ció del Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de setembre de 2007 (tram. 334-00041/08). Pre
sentació i tramesa a la Comissió. p. 50 

Informe sobre l’evolució dels resultats 
no financers i de l’endeutament de la Generalitat en 
data del 30 de setembre de 2007 (tram. 334-00042/ 
08). Presentació i tramesa a la Comissió. p. 50 

4.70.10.	 Altres comunicacions 

Informe sectorial trimestral del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme no polític en la televisió corresponent als 
mesos d’abril a juny de 2007 (tram. 337-00027/08). 
Presentació i tramesa a la Comissió. p. 50 

4.90.	 Règim interior 
4.90.10.	 Càrrecs i personal 

Concurs per a proveir temporalment el 
lloc de treball de responsable de qualitat (tram. 500
00013/08). Convocatòria. p. 51 

Adscripció en comissió de serveis d’u
na funcionària. p. 53 

Nomenament d’una funcionària interina. p. 54 

NOTES 

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.01.01. 

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

PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de la Presidència de la 
Generalitat i del Govern 
Tram. 200-00032/08 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 22.01.2008 al 04.02.2008).
 

Finiment del termini: 05.02.2008; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008.
 

Projecte de llei de regulació de l’Insti
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimen
tàries 
Tram. 200-00033/08 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 22.01.2008 al 04.02.2008). 

Finiment del termini: 05.02.2008; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008. 

Projecte de llei de seguretat industrial 
Tram. 200-00034/08 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 22.01.2008 al 04.02.2008).
 

Finiment del termini: 05.02.2008; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008.
 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de reforma de la llei 
del Consell Consultiu per a establir un 
règim transitori que possibiliti la ga
rantia completa dels mecanismes de 
control dels decrets lleis aprovats pel 
Govern 
Tram. 202-00024/08 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 22.01.2008 al 04.02.2008). 

Finiment del termini: 05.02.2008; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008. 

Proposició de llei de petits municipis 
Tram. 202-00025/08 

Termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat 

Termini: 10 dies hàbils (del 22.01.2008 al 04.02.2008).
 

Finiment del termini: 05.02.2008; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008.
 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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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 l’obligato
rietat d’acreditar el coneixement del ca
talà per part dels advocats del torn d’o
fici i dels serveis d’orientació jurídica 
Tram. 250-00414/08 

Esmenes presentades 
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 19.12.2007 

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

REPUBLICANA DE CATALUNYA I G. P. D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I 

ALTERNATIVA (REG. 19443) 

ESMENA NÚM. 1 
De modificació 1 
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) 

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

– Continuar les actuacions corresponents per tal de 
garantir que totes les persones que utilitzin els serveis 
d’orientació jurídica i d’assistència jurídica gratuïta, 
puguin ser atesos en qualsevol de les llengües oficials. 

– Incloure en els convenis a signar amb els Consells de 
Col·legis d’Advocats i de Procuradors una clàusula 
específica en matèria lingüística, per garantir que els 
professionals que prestin el servei, així com també la 
resta del personal col·legial que li donin suport admi
nistratiu, puguin atendre i prestar l’orientació i l’assis
tència jurídica en la llengua que esculli la persona que 
requereix el servei.» 

Proposta de resolució sobre el trasllat 
del Consell Regulador del Cava a l’edi
fici de Can Guineu i sobre la conversió 
de la Fasina de Can Guineu en el Cen
tre Museístic i d’Interpretació del Cava, 
a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) 
Tram. 250-00453/08 

Canvi de Comissió tramitadora 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de Ca
talunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 19676). 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la recu
peració i la promoció de les torres de 
guaita 
Tram. 250-00487/08 

Canvi de Comissió tramitadora 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de Ca
talunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20026). 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre les exca
vacions arqueològiques de Cabrera de 
Mar (Maresme) 
Tram. 250-00496/08 

Canvi de Comissió tramitadora 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari Esquerra Republicana de Ca
talunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 20027). 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre el reco
neixement del paper de les organitza
cions patronals en la formació dels tu
tors d’empresa 
Tram. 250-00508/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un sistema d’abonaments per als cli
ents habituals dels trams entre Madrid 
i Barcelona del tren d’alta velocitat 
Tram. 250-00509/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta
veus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la dotació 
de recursos econòmics per a arranjar 
el Museu del Càntir d’Argentona (Ma
resme) 
Tram. 250-00510/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el finan
çament del projecte de casal d’avis i 
biblioteca municipal de Santa Susanna 
(Maresme) 
Tram. 250-00511/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre el condi
cionament i l’adequació del tram Par
lavà - Torroella de Montgrí de la carre
tera GI-643 
Tram. 250-00512/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la recep
ció del senyal de televisió a Sarroca de 
Bellera (Pallars Jussà) 
Tram. 250-00514/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la conne
xió telefònica de Sarroca de Bellera (Pa
llars Jussà) 
Tram. 250-00513/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre les nego
ciacions amb l’Ajuntament de Sant Quir
ze de Besora (Osona) per a emplaçar 
l’estació depuradora d’aigües residuals 
Tram. 250-00515/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre el consens 
amb el sector forestal per a elaborar el 
Pla general de política forestal per al 
període 2007-2017 
Tram. 250-00516/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre les sub
vencions per a les agrupacions de de
fensa forestal 
Tram. 250-00518/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la defini
ció de les bases per a elaborar una llei 
de pesca continental 
Tram. 250-00517/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’aplica
ció d’un sistema d’ajudes per a com
pensar els pagesos i els ramaders de 
l’entorn del Parc Natural dels Aigua
molls de l’Empordà per la sobrepobla
ció de porcs senglars 
Tram. 250-00519/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre l’augment 
del control de l’etiquetatge i de la qua
litat dels components de les joguines 
comercialitzades a Catalunya 
Tram. 250-00520/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un centre d’atenció primària 
a Calonge (Baix Empordà) 
Tram. 250-00522/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’augment 
del control de l’etiquetatge i de la quali
tat dels components del articles de pue
ricultura que es comercialitzen a Cata
lunya 
Tram. 250-00521/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la col·la
boració en el desenvolupament del Parc 
Tecnocampus amb l’Ajuntament de Ma
taró (Maresme) 
Tram. 250-00523/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un hospital de proximitat per 
a donar servei als municipis de Santa 
Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tor
dera (Maresme) 
Tram. 250-00525/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla pluriennal de construcció 
de serveis públics a totes les parades 
i els baixadors de Ferrocarrils de la Ge
neralitat que no en tinguin 
Tram. 250-00526/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la millora 
del servei de rodalia de Renfe a Cas
tellbisbal (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00527/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el canvi 
de zona de Terrassa (Vallès Occiden
tal) en la zonificació tarifària de l’Auto
ritat del Transport Metropolità 
Tram. 250-00528/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre la conne
xió ferroviària amb alta velocitat amb 
el País Valencià 
Tram. 250-00529/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una nova estació de Ferrocar
rils de la Generalitat a la Porta Sud de 
Terrassa (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00531/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’endega
ment de la riera de les Arenes, de Ter
rassa (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00530/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’emplaça
ment de la seu dels Serveis Territorials 
del Maresme - Vallès Oriental a Mataró 
Tram. 250-00532/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre el mante
niment i l’asfaltatge dels camins locals 
de Torrefeta i Florejacs (Segarra) 
Tram. 250-00533/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la mobili
tat del personal entre les administra
cions catalanes 
Tram. 250-00535/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el prove
ïment d’aigua a Sarroca de Bellera (Pa
llars Jussà) 
Tram. 250-00534/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el desen
volupament de la carrera professional 
horitzontal 
Tram. 250-00536/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

16 

21 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 200 

Proposta de resolució sobre els llocs 
de treball de personal laboral 
Tram. 250-00537/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’anul·la
ció de la prohibició de circular a més 
de 80 km/h per les vies ràpides de l’à
rea metropolitana de Barcelona 
Tram. 250-00538/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió per a la celebració del 
bicentenari de la Guerra de la Indepen
dència 
Tram. 250-00539/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la prolon
gació de l’ampliació del tercer carril de 
l’autopista C-58 
Tram. 250-00540/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre l’adquisi
ció dels drets de transmissió de la final 
de l’eurolliga de waterpolo 
Tram. 250-00541/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Proposta de resolució sobre l’estatus 
jurídic de Kosovo 
Tram. 250-00543/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: . 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’aboca
ment de runes a l’Alt Penedès 
Tram. 250-00542/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució per la qual s’am
plia el límit d’edat per a ingressar al Cos 
de Bombers 
Tram. 250-00544/08 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’una subseu de l’Institut Català de la 
Vinya i el Vi a la Terra Alta i el Priorat 
Tram. 250-00545/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un alberg de joventut a Sant 
Celoni (Vallès Oriental) 
Tram. 250-00547/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la recon
sideració de la negativa a tramitar un 
decret relatiu a la regulació de la caça 
en barraca a les Terres de l’Ebre 
Tram. 250-00546/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un centre de dia a Premià de 
Mar (Maresme) 
Tram. 250-00548/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre la refor
ma del mercat municipal de Premià de 
Mar (Maresme) 
Tram. 250-00549/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’espigons per al manteniment 
de la sorra de les platges de Premià de 
Mar (Maresme) 
Tram. 250-00551/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el finan
çament de la construcció d’un col·lec
tor de dipòsits pluvials a Premià de Mar 
(Maresme) 
Tram. 250-00550/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’assetja
ment immobiliari en l’àmbit rural 
Tram. 250-00552/08 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució per a garantir la 
gratuïtat del transport públic als infants 
de fins a deu anys en el període escolar 
Tram. 250-00553/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la decla
ració d’utilitat pública de la zona per 
on ha de passar la línia elèctrica del po
lígon industrial Els Vinyets - Els Fogars 
de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) 
Tram. 250-00554/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el foment 
de la iniciativa emprenedora dels estu
diants de formació professional 
Tram. 250-00555/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió específica per a garan
tir l’establiment de criteris en la plani
ficació de l’oferta de formació profes
sional 
Tram. 250-00556/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre l’increment 
de places de reserva d’accés a la uni
versitat amb matèries reconegudes pels 
convenis amb les universitats per mit
jà dels cicles formatius de grau supe
rior 
Tram. 250-00557/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Proposta de resolució sobre l’actualit
zació del sistema de receptes electrò
niques 
Tram. 250-00559/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un nou consultori local a Al
coletge (Segrià) 
Tram. 250-00558/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el funcio
nament vint-i-quatre hores diàries del 
Centre d’Atenció Primària de Calella 
(Maresme) 
Tram. 250-00560/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’una deducció en l’impost de so
cietats a les empreses que implantin 
mesures per a afavorir la conciliació 
de la vida laboral i familiar 
Tram. 250-00561/08 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre les defici
ències detectades en l’execució del tra
çat del tren d’alta velocitat al parc agra
ri del Baix Llobregat i sobre el pagament 
dels preus justos acordats el 2005 per 
les expropiacions dels terrenys afectats 
Tram. 250-00563/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a presentar un projecte de 
llei de caça 
Tram. 250-00562/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la revisió 
de l’acord d’increment de les tarifes del 
transport públic metropolità per al 2008 
Tram. 250-00564/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre el garan
timent de la recepció de la televisió di
gital terrestre al Maresme 
Tram. 250-00565/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un carnet perquè els alumnes d’edu
cació primària i secundària puguin ac
cedir gratuïtament als museus de titu
laritat pública 
Tram. 250-00566/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Cultural. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la presa 
de les decisions de l’emplaçament dels 
instituts d’educació secundària de co
mú acord amb els ajuntaments i sobre 
la reconsideració de l’emplaçament de 
l’institut d’educació secundària de Vall
bona d’Anoia 
Tram. 250-00567/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la reduc
ció de l’ús de bosses de plàstic 
Tram. 250-00568/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre el càncer 
infantil 
Tram. 250-00569/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció i el desenvolupament d’un pla de 
neteja i manteniment dels camins fo
restals de Sarroca de Bellera (Pallars 
Jussà) 
Tram. 250-00571/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Proposta de resolució sobre la conveni
ència d’incloure les professions de soci
òleg o sociòloga i politòleg o politòloga 
en l’Avantprojecte de llei de mediació 
familiar i comunitària de Catalunya 
Tram. 250-00570/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici cap a la vall de 
Manyanet 
Tram. 250-00572/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre la conveni
ència d’incloure els sociòlegs i els po
litòlegs en la llista provisional de pro
fessions del Projecte de reial decret pel 
qual s’incorpora la Directiva 2005/36 CE 
a l’ordenament espanyol 
Tram. 250-00573/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la definició 
de la connexió del Quart Cinturó amb 
les infraestructures viàries del Vallès 
Occidental 
Tram. 250-00574/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la depu
radora d’aigües residuals de Vallbona 
d’Anoia 
Tram. 250-00575/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de dues depuradores d’aigües 
residuals als nuclis urbans de Mosque
roles i la Costa del Montseny, a Fogars 
de Montclús (Vallès Oriental) 
Tram. 250-00576/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre el resta
bliment de la línia directa de ferrocar
ril entre el Maresme i l’aeroport de Bar
celona 
Tram. 250-00577/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció i el millorament del tram Cambrils -
Reus de la carretera TV-3141 
Tram. 250-00579/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’accés de 
creuers al port d’Arenys de Mar (Ma
resme) 
Tram. 250-00578/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre l’adapta
ció de les estacions de ferrocarril de 
Roda de Barà i del Vendrell per a les 
persones amb mobilitat reduïda 
Tram. 250-00580/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre la col·loca
ció de pantalles acústiques a l’autopista 
AP-7, a l’altura de les zones residencials 
de les Pedreres, el Tancat i el Botafoc, 
dels municipis del Vendrell i Santa Oliva 
Tram. 250-00581/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’execu
ció del Pla director d’endegament del 
torrent d’aigües pluvials de la Masieta 
a la vessant oest del Creixell 
Tram. 250-00583/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la capacitat i la correcció de les man
cances de l’estació depuradora d’ai
gües residuals del Vendrell (Baix Pe
nedès) 
Tram. 250-00582/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la neteja, 
la canalització i el cobriment de les dues 
rieres de Segur de Calafell per a cons
truir-hi aparcaments públics 
Tram. 250-00585/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una rotonda a l’enllaç de les 
carreteres T-310 i T-11 
Tram. 250-00586/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la posada 
en funcionament de campanyes i cur
sos de formació i informació sobre els 
drets i deures dels ciclistes a Catalunya 
Tram. 250-00588/08 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una rotonda a l’altura de la in
tersecció de la carretera C-31 amb els 
accessos al Romaní, a Bona Vista i a 
les platges de la zona 
Tram. 250-00587/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre el desple
gament de l’Agència Tributària de Ca
talunya i la creació del consorci a què 
fa referència l’Estatut 
Tram. 250-00589/08 

Tramesa a la Comissió 

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre l’elabora
ció dels criteris per a fixar les retribu
cions del electes locals 
Tram. 250-00590/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’aplica
ció del Reglament CE 842/2006, sobre 
determinats gasos fluorats d’efecte hi
vernacle 
Tram. 250-00592/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un hospital de dia per a diabètics a la 
regió sanitària de Lleida 
Tram. 250-00591/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Salut. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’execu
ció de la connexió de la carretera B-224 
amb la B-231, a l’Anoia 
Tram. 250-00593/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
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Proposta de resolució sobre la creació 
d’una xarxa d’aparcaments dissuaso
ris a l’entorn de l’àrea urbana de Girona 
Tram. 250-00594/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ri
poll i la rotonda dels túnels de Collabós 
Tram. 250-00596/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de l’eix ferroviari Vic-Ripoll 
Tram. 250-00595/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Proposta de resolució sobre la interna
cionalització de l’eix ferroviari Barcelo
na - Ripoll - La Tor de Querol - Tolosa 
Tram. 250-00597/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 
Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 
Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008). 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores. 
Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008. 
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Proposta de resolució sobre la futura 
variant de Llambilles (Gironès) 
Tram. 250-00598/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’execució de la variant Adrall - Canturri 
de la carretera N-260, entre la Seu d’Ur
gell (Alt Urgell) i Sort (Pallars Sobirà) 
Tram. 250-00599/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Política Territorial. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla de xoc per a reduir els ni
vells de contaminació de l’aire per partí
cules en suspensió i sobre l’elaboració 
d’un pla d’actuacions per a garantir la 
reducció dels nivells de contaminació 
de l’aire per partícules en suspensió 
mesurats al centre cívic del barri del 
Tacó, a Vilanova i la Geltrú (Garraf) 

Tram. 250-00600/08 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha
bitatge. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

Termini de presentació d’esmenes 

Termini: 7 dies hàbils (del 22.01.2008 al 30.01.2008).
 

Finiment del termini: 31.01.2008, 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 17.01.2008.
 

Proposta de resolució sobre la conne
xió de les xarxes de distribució d’aigua 
del Consorci d’Aigües de Tarragona i 
d’Aigües Ter-Llobregat per a garantir 
un subministrament de qualitat 
Tram. 250-00601/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sán
chez, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, Josep Llobet Navarro, Portaveu Ad
junt, 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 

Les conques internes de Catalunya pateixen una impor
tant manca de pluges que s’ha agreujat per un període 

3.10.25. 
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de baixa pluviometria de gairebé quatre anys. Aquest 
fet ha provocat una important davallada en les reserves 
hidràuliques de Catalunya que al gener de 2008 es si
tuen en poc més del 26%. 

La davallada de les reserves hidràuliques ha situat tot el 
territori català en situació d’excepcionalitat. Alhora 
determinades conques catalanes com les del sistema 
d’Aigües Ter Llobregat es troben a 2 de gener de 2008 
en fase d’excepcionalitat 1 i el sistema de la Muga en 
fase d’excepcionalitat 2, on la devallada de les reserves 
d’aigua són més importants. Així municipis com el de 
Girona es preparen per afrontar talls d’aigua i l’ACA 
preveu que podrien donar-se a Barcelona al mes de 
Març. 

En els darrers anys les situacions de sequera es venen 
reproduint a Catalunya. L’excepcionalitat en l’escasse
tat d’aigua s’ha convertit en un problema estructural al 
que cal donar resposta. Cada any el Govern de la Ge
neralitat es veu obligat a dictar normes en relació a la 
sequera que limiten l’ús de l’aigua alhora que ha d’es
tablir ajuts tant pels danys causats per la sequera a les 
activitats agrícoles com per finançar el transport per 
l’abastament d’aigua a municipis amb vehicles cisterna. 
Així, aquest darrer any el Govern ha tingut que ampli
ar la partida per a finançar aquest tipus d’abastament a 
petits municipis en un milió d’euros més. Aquest any, 
fora de la temporada d’estiu, el Govern s’ha vist obli
gat a prorrogar les mesures restrictives per la sequera. 

L’abastament d’aigua a la regió metropolitana de Bar
celona es fa principalment de les conques del riu Ter i 
Llobregat. Aquestes dues conques presenten una greu 
sobreexplotació. El transvasament d’aigua del Ter a Bar
celona està regulat per una llei franquista de l’any 1957 
que mai ha estat derogada. Aquesta llei establia que 
s’hauria de garantir un cabal mínim del riu Ter de 3m³ 
per segon a Girona a més d’1m³ per segon per l’abas
tament de la ciutat de Girona i la Costa Brava. La sen
sibilitat ecològica en els anys 50 era bastant escassa, 
però la realitat es que els cabals actuals del Ter són in
feriors als previstos a la llei. Així segons les dades fa
cilitades pel Departament de Medi Ambient i Habitat
ge referents als cabals del Ter a Girona durant els anys 
2006 i 2007, la majoria de l’any el cabal és inferior als 
3 m³/s. Dels 365 dies de l’any, prop de 275 dies el ca
bal era inferior al cabal mínim previst en la llei fran
quista de transvasament a Barcelona. 

Els cabals derivats del Ter des de la presa del Pasteral 
cap a la Regió Metropolitana de Barcelona suposen al vol
tant d’entre 6,5 ó 7 m³/s i poden arribar fins els 8 m³/s. 
Això ha suposat que es transferissin 197 hectòmetres 
cúbics (hm³) l’any 2003, 180 hm³ el 2004, 213hm³ el 
2005 i 190 hm³ l’any 2006. Així la major part de l’es
forç per abastar d’aigua a Barcelona es fa des del riu 
Ter a través de la xarxa d’abastament de l’empresa públi
ca Aigües Ter-Llobregat que subministra aigua a muni
cipis de vuit comarques: Anoia, Alt Penedès, Barcelonès, 
Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental. A més d’aquests rius també s’abasteixen 
nombrosos municipis de les comarques gironines i de 
la Catalunya central. 

Per altre banda, el Riu Ebre, que gaudeix d’uns cabals 
molt més amplis i regulars que els del Ter, serveix per 
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abastar a les comarques del Camp de Tarragona i el Baix 
Penedès a través del minitransvasament a Tarragona del 
Consorci d’Aigües de Tarragona. Aquest transvasament 
disposa d’una concessió de 4m³/s que equivalen a 126 
hm³ a l’any, dels quals actualment només s’estan utilit
zant uns 95 hm³, que queden en reserva per a futurs crei
xements de població. 

Ambdues xarxes d’abastament no estan actualment 
connectades, tot i que la distància entre una i altre xarxa 
de distribució és d’escassos quilòmetres. El derogat Pla 
Hidrològic Nacional preveia aquesta interconnexió per 
tal de garantir l’abastament d’aigua a Barcelona en ca
sos de sequera i per alleugerir l’aportació excessiva que 
solidàriament fan actualment el Ter i les comarques 
gironines. 

La situació actual demostra que la demanda de consum 
a Catalunya i en especial de l’àrea metropolitana de 
Barcelona s’ha incrementat. Les dades de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), referents al balanç hídric 
de les conques internes manifestaven un dèficit de re
cursos de 133 hm³ en l’any 2002 i una previsió de dèfi
cit de recursos per l’any 2012 de 304 hm³. Aquest 
dèficit és encara més significatiu en la conca del Llo
bregat, - que juntament amb el Ter, subministra princi
palment a la ciutat de Barcelona - en que l’any 2002 ja 
existia un dèficit de 219 hm³ i al 2012 està previst que 
el dèficit sigui de 350 hm³. Més enrera en el temps, les 
previsions del Plan Hidrológico Nacional elaborat pel 
Govern Socialista als inicis dels anys noranta preveien 
pel 2012 la necessitat de transvasar un volum de 475 hm³ 
anuals d’aigua des de la conca del riu Ebre a les Con
ques Internes de Catalunya, al marge d’altres 1537 hm³ 
cap a altres conques. Aquestes necessitats venen tam
bé condicionades pel fet que a Catalunya hi vivim ac
tualment un milió de persones més que quan es van 
fer aquestes previsions i que l’increment de població ha 
estat més gran a la regió metropolitana de Barcelona. 

En els darrers anys s’han dut a terme iniciatives molt 
positives per reduir el consum d’aigua, però així i tot 
massa sovint s’han hagut de prendre mesures de restric
ció del consum i s’han aplicat polítiques tarifàries i fis
cals per reduir el consum principalment dels usuaris 
domèstics que suporten la major càrrega fiscal, encara 
que no són els més grans consumidors d’aigua. 

Al desestimar el Govern de l’Estat la interconexió de 
xarxes en el nou Pla Hidrològic Nacional es va preveure 
només 130 hm³ anual de nous recursos, fent una aposta 
per la desalinització. Dels nous recursos, 60 hm³ pro
venen de la desaladora del Prat, 35 hm³ de la millora de 
les xarxes, 20 hm³ de la recuperació d’aqüífers i 15 hm³ 
de la reutilització d’aigües. Aquests nous recursos no 
són suficients ni per cobrir una tercera part de les neces
sitats previstes. 

Per altra banda, la desaladora significarà un increment 
significatiu en el cost de l’aigua, ja que en el procés per 
dessalar l’aigua cal utilitzar una gran quantitat d’ener
gia, la qual té uns preus creixents com a conseqüència 
de l’increment dels preus del petroli i dels conjunt dels 
combustibles. Alhora, a més del consum energètic i de 
les corresponents emissions de CO², les dessaladores 
tenen un gran impacte sobre el medi, especialment so
bre les praderies de posidònia del medi marí. Finalment 
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la desaladora té una vida limitada en el temps ja que la 
seva vida útil és d’aproximadament 15 anys. 

La interconnexió de les xarxes del Consorci d’Aigües 
de Tarragona amb la del sistema Ter-Llobregat serviria 
per donar resposta a aquesta les necessitats d’aigua de 
la regió metropolitana de Barcelona i garantir el futur 
dels rius. 

És del tot necessari garantir el subministrament d’aigua 
potable per als usos domèstic, industrial, comercial i mu
nicipal. Això s’ha de fer des de la solidaritat amb les zo
nes que disposen de menys recursos i des de la cor
responsabilitat en l’estalvi. També cal evitar que tot el 
pes de la solidaritat recaigui sobre una única zona del 
territori. L’aigua és un bé escàs sense el qual no hi pot 
haver activitat humana. No disposar d’aquest subminis
trament d’aigua suposarà, sens dubte, un fre al desen
volupament econòmic de Catalunya. 

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 iniciar els tràmits per a la connexió de les xar
xes de distribució d’aigua del Consorci d’Aigües de 
Tarragona i d’Aigües Ter-Llobregat per tal de garantir 
un subministrament de qualitat a la població. 

Palau del Parlament, 4 de gener de 2007 

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías i Sánchez, Josep 
Llobet Navarro 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a reclamar al Govern de 
l’Estat la concreció del ajuts compensa
toris als municipis afectats per la sus
pensió del servei de rodalia de Renfe i al 
Ministeri de l’Habitatge un pla d’ajuts per 
a les zones del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat) afectades per les obres del 
tren d’alta velocitat 
Tram. 250-00602/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Carina 
Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, Josep Llobet 
Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els esvorancs produïts per les obres del AVE en les lí
nies de Rodalies Renfe van suposar el tall del servei 

ferroviari en gran part de l’entorn metropolità de Bar
celona. 

Durant tot el temps en que ha estat suspès el trànsit fer
roviari, els habituals usuaris d’aquest servei, més de 
160.000 diàriament, han vist alterades les seves vides i 
costums, al mateix temps que han patit greus altera
cions en els seus desplaçaments entre els municipis de 
la zona afectada per la suspensió del servei ferroviari, 
per la qual cosa, els principals afectats han estat els usu
aris. 

La majoria dels afectats són veïns de l’àrea metropoli
tana de Barcelona. Les seves ciutats també s’han vist 
afectades per la incidència en el servei de Rodalies, ja 
que el trànsit en els seus carrers, i els accessos a les ciu
tats s’han vist col·lapsats tan els mitjans de transports 
alternatius al tren, com per els mitjans de transports pri
vats que moltes persones s’han vist obligades a utilitzar. 

Poblacions com Gavà, Viladecans, El Prat de Llobregat, 
L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona han estat ciutats 
en les que el servei ferroviari s’ha vist interromput du
rant diverses setmanes. Els seus ciutadans, els que són 
usuaris de Rodalies, són per tant gran part dels afectats 
per el caos produït per les obres de l’arribada del AVE. 

El Govern central, s’ha compromès a proposar soluci
ons que tinguin per objectiu compensar les molèsties 
ocasionades. Així en paraules del President del Govern, 
José Luis Rodríguez Zapatero «vamos a hacerlo (ayu
dar) en todo aquellos que afecte a las infraestructuras 
generales de todo los municipios por donde discurre 
Cercanías y que se han visto afectados» (Diario de Se
siones del Congreso de los Diputados, núm.301, de 21 
de novembre de 2007, pàgina 14966). Aquestes ajudes 
però queden per concretar. El compromís polític del 
President del Govern a data d’avui no deixa de ésser 
només això, una intenció, de la qual desprès de dos me
sos no en coneixem cap iniciativa. 

Al marge del compromís polític del President del Go
vern, el Ministeri de la Vivienda ha anunciat dos plans 
d’ajudes. El primer té per objectiu compensar els efectes 
de les obres de l’AVE en el barri barcelonès de Sants. 
Un total de 17 milions d’euros per a 14.000 habitatges 
i desenes de locals comercials seran inclosos en l’Àrea 
de Rehabilitació Integral (AERI). La justificació d’a
quest pla és que el barri de Sants està patint tot tipus 
d’inconvenients i problemes per les obres de l’arriba
da del AVE a Barcelona. El segon, és un pla d’ajudes 
per a les zones de la ciutat de l’Hospitalet afectades per 
les obres del tren d’alta velocitat. Aquest últim pla té 
previst invertir 18 milions d’euros, amb els que es po
dran beneficiar 15.800 habitatges. 

De la mateixa forma que el barri de Sants o les afecta-
des de la ciutat de L’Hospitalet, el casc antic i el barri 
nord de la ciutat de El Prat de Llobregat està patint greus 
inconvenients i problemes deguts a les obres del AVE, 
en canvi, les zones afectades no estan incloses en el 
AERI previst pel Ministeri, ni s’han concretat ajudes 
per a solucionar els inconvenients produïts per les obres 
del AVE. 

Nombrosos habitatges d’aquestes zones de El Prat de 
Llobregat han patit deficiències en les seves estructures 
produïdes directament per les pròximes obres del AVE. 
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Ha transcorregut un any des de les primeres aparicions 
dels desperfectes, sense que el Ministeri hagi posat en 
marxa cap pla com els previstos per L’Hospitalet o Bar
celona. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

1. Reclamar al Govern central que posi en marxa les 
actuacions necessàries per tal que concretar les ajudes 
compensatòries als municipis afectats per la suspensió 
del servei de Rodalies de Renfe. 

2. Reclamar al Ministeri de la Vivenda per a que pro
mogui un pla d’ajudes en el que es concreti, la quanti
tat, l’objectiu i el calendari, per a les zones de El Prat de 
Llobregat afectades per les obres del AVE, de la matei
xa manera que ha fet amb les zones afectades d’altres 
municipis. 

Palau del Parlament, 3 de gener de 2008 

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías Sánchez, Josep 
Llobet Navarro 

Consell de Política fiscal i Financera a realitzar els es
tudis necessaris per analitzar la incidència del sector 
públic en els diferents territoris autonòmics amb la fi
nalitat de conèixer les balances fiscals de cadascuna de 
les Comunitats Autònomes. 

Des d’aquesta resolució han passat més de deu anys i, 
ara per ara, no hem estat capaços de publicar les balan
ces fiscals. 

Des de CIU sempre hem plantejat la necessitat de pu
blicar les balances fiscals. Al llarg d’aquests darrers 
anys hem presentat diverses iniciatives al Congrés de 
diputats i al Senat que han estat aprovades i que dema
naven la publicació anual de les balances fiscals, l’im
puls d’un debat a la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a la determinació de criteris de transparència i soli
daritat entre comunitats autònomes i la creació de 
manera immediata d’un grup de treball format per 
especialistes en la matèria que analitzes els aspectes 
metodològics relatius a l’elaboració de les balances fis
cals entre les CCAA i l’Administració general. 

El temps ha anat passant i a dia d’avui les balances fis
cals segueixen sense publicar-se. El problema ja no és 
de metodologia sinó que és un problema polític. Cal 
optar per la informació clara, precisa i per la transpa
rència i evitar l’ocultisme i el rumor. 

Proposta de resolució sobre la publi
cació de les balances fiscals 
Tram. 250-00603/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Antoni Fernàndez 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de fa més de quinze anys es debat en el Congrés de 
diputats i en el Senat el càlcul efectiu i la publicació 
anual de les balances fiscals entres les comunitats au
tònomes i l’administració general de l’Estat. 

Catalunya manté any rera any una contribució al finan
çament de l’Estat totalment desproporcionada en rela
ció a les inversions i despeses que l’Estat efectua a Ca
talunya. 

El debat sobre l’Estat de la Nació celebrat el 24 de juny 
de 1997 al Congrés de diputats va aprovar a instàncies 
de CIU, amb el vot afirmatiu del PSOE i l’abstenció del 
PP, una resolució que instava al Govern a través del 

3.10.25. 

Conèixer la informació de les balances fiscals de mane
ra rigorosa és necessari per arbitrar una política de so
lidaritat interterritorial justa i basada en dades objecti
ves i de coneixement de causa. 

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de CIU presenta 
la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

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

1. Que acordi de manera unànime demanar al Govern 
de l’Estat que encarregui amb caràcter immediat a 
l’Institut Nacional d’Estadística o a la Intervenció Ge
neral de l’Administració de l’Estat, l’elaboració de la 
Balança Fiscal referida al saldo de fluxos d’ingressos i 
despeses fiscals corresponents a l’últim exercici liqui
dat, d’acord amb la metodologia de càlcul proposada a 
l’informe pel Grup de Treball creat dins de l’Institut 
d’Estudis fiscals amb data de setembre de 2006. Les 
esmentades balances hauran d’ésser publicades abans 
de sis mesos. 

2. Que acordi de manera unànime demanar al Govern 
de l’Estat l’obligació de publicar anualment les balan
ces fiscals un cop liquidat cada exercici pressupostari. 

3. Que acordi de manera unànime demanar al Govern 
de l’Estat que presenti els resultats davant de la Comis
sió General de les Comunitats Autònomes del Senat 

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernàndez Teixidó 

Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU 
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Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a presentar un informe so
bre els components més rellevants de 
l’augment de preus 
Tram. 250-00604/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20058 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Antoni Fernàndez 
Teixidó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La publicació per part de l’Institut Nacional d’Estadís
tica, òrgan oficial regulador estadístic de l’Estat, de les 
dades de l’índex de preus al consum (IPC) correspo
nents al mes de novembre confirmen que la inflació és, 
en aquests moments, un dels principals problemes de 
l’economia catalana. 

L’índex de preus al consum va pujar un 0,7%, el passat 
mes de novembre, situant la taxa interanual en el 4,2%, 
i amb un diferencial de una dècima respecte a Espanya. 
Catalunya és la segona comunitat autònoma més infla
cionista només per darrera de Múrcia. 

L’escenari actual amb una inflació descontrolada i un 
creixement econòmic moderat no fa preveure res de bo. 
Ans al contrari. La inflació és un paràmetre macroeco
nòmic que té una influència directa en els nostres ciu
tadans. Una elevada inflació comporta una pèrdua im
portant de poder adquisitiu per a les nostres famílies i 
una pèrdua de competitivitat per a les nostres empreses. 

Els agents socials qualifiquen de preocupant l’augment 
constant de preus i demanen mesures estructurals que 
permetin reduir la dependència del petroli i ampliar la 
competència. Segons dades del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Consum en el darrer any el cistell d’anar a 
comprar s’ha encarit un 44% més que el cost de la vida. 

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, mostra 
la seva preocupació per l’augment dels preus mes rere 
mes. Això afecta de manera greu l’economia del nos
tre país i la seva competitivitat i és important que el Go
vern de la Generalitat segueixi treballant per a reduir la 
inflació. La millora de la nostra competitivitat ha de ser 
clau pel nostre país en els propers anys. 

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de CIU presenta 
la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a presentar en el termini màxim de tres mesos un 

informe que estudiï els elements més rellevants de l’aug
ment de preus a Catalunya. 

Palau del Parlament, 28 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Antoni Fernàndez Teixidó 
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’educació secun
dària a Pineda de Mar (Maresme) 
Tram. 250-00605/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20059 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Morell i Co
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Ajuntament de Pineda de Mar, en el ple celebrat el 
passat 25 d’octubre de 2007, va aprovar la cessió d’un 
terreny al Departament d’Educació de la Generalitat, 
per a la construcció del tercer institut de Pineda de Mar, 
que ja funciona, de forma provisional, en unes aules 
condicionades en un edifici comercial. 

Considerem molt urgent la construcció del nou edifici, 
atès que les instal·lacions provisionals estan situades en 
un primer pis d’un edifici comercial i no disposen dels 
espais mínims i adequats per l’activitat educativa, no 
tenen espais d’esbarjo, ni gimnàs i comparteixen pas
sadís amb altres activitats comercials a la mateixa planta. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
un nou Institut d’Educació Secundaria al municipi de 
Pineda de Mar, atesa la seva urgent necessitat. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas 
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un nou edifici per al Centre 
d’Educació Especial Horitzó a Pineda 
de Mar (Maresme) 
Tram. 250-00606/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Morell i Co
mas, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Ajuntament de Pineda de Mar, en el ple celebrat el 
passat 25 d’octubre de 2007, va aprovar la cessió d’un 
terreny al Departament d’Educació de la Generalitat, 
per construir el nou Centre d’Educació Especial Horitzó, 
un centre que dona servei a bona part de pobles de l’Alt 
Maresme (Tordera, Palafolls, Malgrat, Santa Susanna, 
Pineda de Mar, Calella, Sant Pol, Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle, Canet de Mar, Arenys de Mar i Arenys de 
Munt). 

L’edifici, actualment, és una construcció molt antiga i 
necessita urgentment moltes reformes i inversions per 
tal de poder donar un servei digne a tots els seus alum
nes. 

En aquest sentit, les administracions publiques (Ajun
taments, Consell Comarcal del Maresme i Departament 
d’Ensenyament) han consensuat aquesta proposta. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
el nou Centre d’Educació Especial Horitzó al munici
pi de Pineda de Mar, atesa la seva urgent necessitat per 
al conjunt dels municipis de l’Alt Maresme. 

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Morell i Comas 
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU 

Proposta de resolució sobre la conve
niència d’establir un observatori per a 
l’estudi i el seguiment dels casos de 
malalties rares 
Tram. 250-00607/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20061 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Glòria Renom i Vall
bona, i Francesc Sancho i Serena, Diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA D’ES
TABLIR UN OBSERVATORI PER AL SEGUIMENT I ESTUDI DELS 

CASOS DE MALALTIES «RARES» I ELS SEUS AFECTATS A CA
TALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Una malaltia qualificada com a «rara» és: «una malal
tia que apareix poc freqüentment o estranyament en la 
població. El baròmetre està fixat en 1 de cada 2.000 
ciutadans.» 

A Europa es calcula que hi ha entre un 6 % i un 8 % de la 
població total afectada per alguna d’aquestes malalties. 

Existeix una àmplia diversitat d’aquest tipus de patolo
gia. Actualment, s’estima que estan catalogades entre 
5.000 i 7.000 malalties «rares». 

Aquesta característica fa que la majoria dels pacients 
que pateixen aquestes malalties se sentin, tant ells com 
les seves famílies, aïllats i desprotegits per part de la 
Sanitat Pública. 

Les principals dificultats amb les que aquests pacients 
es troben són la falta d’informació, la falta d’agilitat en 
el diagnòstic i un elevat preu dels medicaments. 

Algunes de les malalties considerades com a «rares» 
són: el lupus, l’albinisme, la calcinosis, les distrofies 
musculars, les atrofies musculars espinals, etc. Són per 
tant, malalties relativament conegudes i que necessiten 
una especial atenció per part de la Sanitat Pública. 

Cal destacar, igualment, que hi ha fins a 450 malalties 
metabòliques, entre les quals la fenilcetonurina amb 
una incidència en 10.000 nadons. 

A Catalunya es calcula que entre el 3% i el 5% de la 
població total està afectada per malalties «rares». Aquests 
pacients pateixen una discriminació per part de la Sa
nitat pública catalana que és incapaç de donar el servei 
necessari a aquests malalts. És necessari la creació d’un 
Observatori per tal d’investigar i aplicar teràpies que 
ajudin als malalts a superar aquest tipus de patologies. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a promou
re la creació d’un observatori especialitzat en malalti
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es qualificades com a «rares» per tal de poder afrontar 
tant les demandes i necessitats dels afectats, com les de 
les seves famílies. 

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; Glò
ria Renom i Vallbona,  Diputada del G. P. de CiU; Fran
cesc Sancho i Serena, Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la presen
tació del Pla director del monestir de 
Santa Maria de Ripoll 
Tram. 250-00608/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20062 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Eudald Casadesús i 
Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia 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 SOBRE EL PLA DIRECTOR DEL 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2002 des del Patronat del Reial Monestir de San
ta Maria de Ripoll es va acordar la redacció d’un Pla 
Director per part de la Direcció General del Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya. Aquest Pla Director ha 
de recollir les actuacions de millora i manteniment i 
d’actuació plurianuals en el Monestir. 

La Comissió del Patrimoni Cultural de Girona ha acor
dat impulsar un estudi molt complert de la portalada ro
mànica del monestir de Ripoll, amb l’objectiu d’elabo
rar un pla director que determini en un futur els protocols 
a seguir en qualsevol intervenció que s’hi hagi de fer. 

El Monestir de Santa Maria de Ripoll és un monestir 
benedictí fundat l’any 880 pel comte Guifré el Pilós. Està 
considerat una de les millors mostres d’art romànic de 
Catalunya i una obra cabdal del patrimoni arquitectònic 
català i de la nostra identitat. Per tant, és necessari que 
quan abans millor el Monestir estigui emmarcat dins 
d’un Pla Director. 

És per aquests motius que el Grup parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
durant el primer trimestre de l’any 2008 el Pla Direc
tor del Monestir de Santa Maria de Ripoll. 

Palau del Parlament, 19 de desembre del 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre el reco
neixement dels premis d’experiències 
pedagògiques Josep Pallach com a pre
mis nacionals 
Tram. 250-00609/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20063 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol Ferrussola, Portaveu, i Santi Vila i Vicente, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DELS 

PREMIS D’EXPERIÈNCIES PEDAGÒGIQUES JOSEP PALLACH 

COM A PREMIS NACIONALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El premi d’experiències educatives Josep Pallach va 
néixer com a tal durant el curs 2002/2003 però de fet és 
una recuperació –revisada– del premi d’Experiències 
Pedagògiques Alt Empordà, que es va instaurar l’any 
1982. 

Després de quatre edicions podem assegurar que l’edi
ció d’aquest Premi ha arrelat entre les comunitats edu
catives de Catalunya, tant per la quantitat de treballs 
presentats com per la distribució geogràfica dels matei
xos. 

En l’últim acte de lliurament dels Premis, celebrat el 
passat 13 de gener de 2007, a la sala polivalent del 
CEIP Josep Pallach de Figueres, hi va assistir com a 
convidat el Conseller d’Educació, l’Honorable Sr. Er
nest Maragall, que va anunciar la voluntat que el Pre
mi es convertís en Nacional i, per tant, la voluntat que 
la Generalitat s’impliqués en la seva organització. 

Pràcticament un any més tard del compromís del Con
seller, el Govern de Catalunya no ha precisat els termes 
de la seva participació en la convocatòria i organització 
dels Premis. 

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a confirmar 
el compromís manifestat públicament pel Conseller d’E
ducació i donar caràcter nacional als Premis d’experi
ències Educatives Josep Pallach. 

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola Santi Vila i Vicente 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

       
      

  

  

 

      
      

 
 

  

 

38 

21 de gener de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 200 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la variant de les Planes d’Hos
toles de la carretera C-63, a la Garrotxa 
Tram. 250-00610/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20064 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Eudald Casadesús i 
Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la se
güent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 

VARIANT DE LES PLANES D’HOSTOLES DE LA CARRETERA 

C-63 (GARROTXA) 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La carretera C-63 és una via de connexió entre la co
marca de la Garrotxa i la comarca de la Selva. L’ante
rior govern va efectuar importants inversions en la ma
jor part del seu traçat, que va estar condicionat en la 
seva totalitat, excepte en les variants de les poblacions 
que varen quedar pendents. 

En data 1 de març d’aquest any el conseller de Políti
ca Territorial i Obres Públiques responia a la iniciativa 
314-01353/08 el següent: 

«La variant de la carretera C-63 al seu pas per les Pla
nes d’Hostoles va ser objecte d’una informació públi
ca aprovada definitivament al novembre de l’any 2003 
i estava pressupostada el 2004. 

»Posteriorment, l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles 
va fer unes peticions que afecten de forma important 
l’estudi aprovat i que en cas de ser incorporades al pro
jecte obligaran a la redacció d’un nou estudi informatiu 
i d’impacte ambiental, així com a un nou procés d’in
formació pública. En funció d’aquest nou procés s’hau
rà d’estudiar una possible programació de l’execució 
de les obres.» 

Després de quatre anys encara no hi ha un projecte de
finitiu de la variant de les Planes d’Hostoles, ni tampoc 
es coneix quin és el calendari d’execució de les obres. 
Aquesta situació preocupa moltíssim als ciutadans de la 
Garrotxa que esperen des de fa molt de temps que es 
millori la seva comunicació amb la comarca de la Selva. 

A més, el Govern de la Generalitat ha de vetllar perquè 
Catalunya tingui una bona xarxa en infraestructures i ha 
de tenir com a prioritat que els caps de comarca així 
com d’altres ciutats mitjanes que es troben en el recor
regut estiguin enllaçats per unes bones vies. Per tant, 
seguint criteris d’equilibri territorial és necessari que la 
capital de la Garrotxa estigui ben connectada amb la 
resta de comarques gironines, la qual cosa fa indispen

3.10.25. 

sable que es construeixi la variant de les Planes d’Hos
toles de la carretera C-63. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a programar 
per a l’any 2008 l’execució de la variant de la carrete
ra C-63 de Les Planes d’Hostoles. 

Palau del Parlament, 19 de desembre del 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la propos
ta alternativa de traçat del tren d’alta 
velocitat pels municipis de Vilademuls, 
Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà 
Tram. 250-00611/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20065 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Eudald Casadesús i 
Barceló, i Dolors Rovirola i Coromí, Diputats del Grup 
Parlamentari 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 SOBRE LA PROPOSTA ALTERNA
TIVA DE TRAÇAT DEL TREN D’ALTA VELOCITAT ENTRE ELS 

MUNICIPIS DE VILADEMULS, BÀSCARA, PONTÓS, GARRI
GÀS I BORRASSÀ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Des de fa temps a les comarques gironines es desenvo
lupen les obres de construcció per on ha de circular el 
tren d’alta velocitat. Un dels trams en els que encara no 
han començat les obres és el tram comprès entre Vila
demuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà. 

Els ajuntaments del tram comprès entre Vilademuls i 
Borrassà venen reivindicant des de fa més tres anys, el 
canvi de traçat d’acord amb el projecte del CILMA (Con
sell d’Iniciatives Locals del Medi Ambient). En aquest 
sentit, l’Audiència Nacional ha admès a tràmit un re
curs contenciós administratiu contra el projecte de tra
çat del Ministeri de Foment. 

Els diferents i reiterats requeriments fets pels ajunta
ments abans esmentats al president del Govern espanyol, 
a la ministra de Foment, al secretari d’Estat d’Infraes
tructures, al President de la Generalitat de Catalunya, i 
al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, no 
han estat atesos fins a la data d’avui. 

És per aquests motius que el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent: 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la 
proposta alternativa de traçat del Tren d’Alta Velocitat 
proposada pels municipis de Vilademuls, Bàscara, Pon
tós, Garrigàs i Borrassà; i en aquest sentit, sol·licita al 
Govern de l’Estat espanyol que atengui aquesta proposta, 
que alhora ha estat aprovada en comissió tant al Con
grés dels Diputats com al Senat. 

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; 
Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del G. P. de CiU; 
Dolors Rovirola i Coromí, Diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la creació 
de places de residència i de centre de 
dia de titularitat pública per a gent gran 
a l’Alt Camp 
Tram. 250-00612/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20091 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent proposta de re
solució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’augment de la població major de 65 anys és un fac
tor a tenir en compte alhora de planificar polítiques de 
protecció i benestar per al futur. L’envelliment de la 
població és una realitat que s’ha de saber conjugar amb 
la realitat laboral, familiar i econòmica. 

Des dels poders públics s’ha de posar al abast dels ciu
tadans els mecanismes oportuns que facilitin aquesta 
conjugació. En els últims anys des de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha realitzat un esforç en la creació de cen
tres públics per a gent gran, així com també en l’aug
ment del nombre de places públiques en els centres de 
dia. Però la realitat supera a les previsions del govern. 
En l’actualitat encara continua existint llargues llistes 
d’espera per accedir a un centre públic en el que aten
dre les necessitats de la nostra gent gran. 

Aquesta situació es dóna en molts municipis i comar
ques de Catalunya, no és una situació aïllada. La falta 
d’inversió i de previsió per part de les Administracions 
Públiques, ha provocat que moltes famílies que no po
den atendre als seus majors hagin, o bé renunciar a una 
estabilitat laboral, tan difícil de mantenir en l’actual 
mercat de treball, o bé, viure complicades situacions 
familiars, que en moltes ocasions van en detriment de 
la qualitat de vida dels majors. 

A la dificultat d’accedir a l’oferta pública s’ha de sumar 
l’alt cost que tenen els centres privats, els quals en certa 
mesura supleixen la mancança de places públiques en 
residències per a la gent gran o en centres de dia. L’ac
cés a centres privats no està al abast de tothom. Per això 
la manca d’una adequada protecció social pública sem
pre va en detriment de la població que més la necessi
ta o que no pot tenir accés al sector privat. 

Totes aquestes consideracions s’agreugen quan les per
sones grans, que per l’edat és una població potencial
ment depenent, pateixen algun tipus de malaltia dege
nerativa o mental. 

Una de les població que està en aquesta situació és el 
municipi de Valls. Segons les últimes dades publicades 
per l’Idescat, en aquesta població només 133 de les 287 
places de residències són d’oferta pública. En un ma
teix sentit 30 de les 55 places de centres de dia són de 
titularitat pública. En els últims anys, aquesta oferta de 
titularitat pública ha augmentat lleument, per la qual 
cosa encara queda molta demanda sense cobrir. Les fa
mílies d’aquesta població tenen greus dificultats per 
accedir a una plaça pública de centre de dia o residèn
cia de gent gran, no existint gaires alternatives assequi
bles per a la majoria de la població. 

La necessitat de places públiques en aquest tipus de 
centre continua sent una problemàtica social de primer 
ordre a Valls. Existeixen llargues llistes d’espera degut 
a la falta d’una previsió realista de la necessitat de pro
tecció social en aquesta població, problema que es posa 
de manifest de forma més evident al tractar-se de capi
tal de comarca. 

La necessitat de noves places públiques tant de residèn
cies per a la gent gran com de centres de dia, és a més 
una necessitat d’entitat comarcal. En tota la comarca de 
l’Alt Camp hi viuen més de 40.000 persones dels que 
més de 7.000 en tenen més de 65 anys. Davant aques
tes dades tan sols existeixen les 133 places públiques 
que ha de cobrir tota la demanda comarcal. 

Tots aquests factors posen de manifest la manca d’ofer
ta de places públiques per satisfer la demanda existent. 
L’Administració de la Generalitat ha de posar a l’abast 
d’aquests municipis, i en concret de Valls, per tractar
se de la capital de comarca, dels recursos necessaris, 
per tal de minimitzar la problemàtica de la falta de pla
ces públiques al centre de dia i de residència per a la 
gent gran. Aquest ha de ser un compromís del Govern 
en atenció a la seva especial sensibilització amb les per
sones més dependents. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a la creació de noves places de titularitat públi
ca per a les residències de gent gran i de centres de dia 
amb les que satisfer la gran demanda existent en el mu
nicipi de Valls i la comarca de l’Alt Camp. 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez, Rafael Luna i Vivas, Rafael Ló
pez i Rueda 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’una residència per a gent gran 
a Bellvei (Baix Penedès) 
Tram. 250-00613/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenta la següent proposta de re
solució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’augment de la població major de 65 anys és un fac
tor a tenir en compte alhora de planificar polítiques de 
protecció i benestar per al futur. L’envelliment de la 
població és una realitat que s’ha de saber conjugar amb 
la realitat laboral, familiar i econòmica. 

Des dels poders públics s’ha de posar al abast dels ciu
tadans els mecanismes oportuns que facilitin aquesta 
conjugació. En els últims anys des de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha realitzat un esforç en la creació de cen
tres públics per a gent gran, així com també en l’aug
ment del nombre de places públiques en els centres de 
dia. Però la realitat supera a les previsions del govern. 
En l’actualitat encara continua existint llargues llistes 
d’espera per accedir a un centre públic en el que aten
dre les necessitats de la nostra gent gran. I fins i tot, 
municipis on encara no existeixen centres d’atenció a 
la gent gran de cap mena. 

Aquesta situació es dóna en molts municipis i comar
ques de Catalunya, no és una situació aïllada. La falta 
d’inversió i de previsió per part de les Administracions 
Públiques, ha provocat que moltes famílies que no po
den atendre als seus majors hagin, o bé renunciar a una 
estabilitat laboral, tan difícil de mantenir en l’actual 
mercat de treball, o bé, viure complicades situacions 
familiars, que en moltes ocasions van en detriment de 
la qualitat de vida dels majors. 

A la dificultat d’accedir a l’oferta pública s’ha de sumar 
l’alt cost que tenen els centres privats, els quals en certa 
mesura supleixen la mancança de places públiques en 
residències per a la gent gran o en centres de dia. L’ac
cés a centres privats no està al abast de tothom. Per això 
la manca d’una adequada protecció social pública sem
pre va en detriment de la població que més la necessi
ta o que no pot tenir accés al sector privat. 

Totes aquestes consideracions s’agreugen quan les per
sones grans, que per l’edat és una població potencial
ment depenent, pateixen algun tipus de malaltia dege
nerativa o mental. 

3.10.25. 

Una de les població en les que no existeix cap centre, 
ni públic, ni privat, per atendre de forma adequada a la 
gent gran és Bellvei. Segons les últimes dades publica-
des per l’Idescat, els habitants amb més de 65 anys re
presenta més del 13 per cent de la població, dels que 
més d’un 10 per cent en té algun tipus de disminució 
reconeguda legalment. Aquest fet fa que les famílies 
d’aquesta població tinguin greus dificultats per conci
liar la vida familiar i laboral degut a la falta d’instal·
lacions per atendre a la gent gran. 

La necessitat de centres públics en aquest tipus de po
blacions continua sent una problemàtica social de pri
mer ordre, ja que els centres de poblacions pròximes no 
arriben a satisfer la necessitat de tots els ciutadans de
gut a l’existència de llargues llistes d’espera, el que po
sa de manifest la falta d’una previsió realista de la ne
cessitat de protecció social per part de l’Administració. 

L’Ajuntament de Bellvei disposa de terrenys on poder 
construir una residència per a la gent gran, però no dis
posa dels recursos econòmics suficients com per aten
dre a aquesta inversió. És per això, que la Generalitat ha 
de col·laborar i posar a disposició de l’Ajuntament de 
Bellvei els recursos necessaris per a la construcció d’a
quest tipus de centres. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a la construcció d’una residència de gent gran a 
la població de Bellvei, per tal d’atendre a les necessi
tats dels habitants d’aquesta població. 

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez, Rafael Luna i Vivas, Rafael Ló
pez i Rueda 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un programa d’ajuts, subvencions i 
crèdits tous per a atendre les despe
ses d’adaptació dels banys dels habi
tatges de persones grans o amb malal
ties degeneratives 
Tram. 250-00614/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20093 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda diputats, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució: 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les persones grans amb l’edat cada dia es tornen més 
fràgils i per altra banda, les malalties degeneratives li
miten la capacitat de moviment, requerint l’ajut d’altres 
persones per fer les funcions més elementals de la vida. 

En aquestes condicions la utilització del bany pot esde
venir una trampa mortal si no s’adopten les mesures 
preventives corresponents. A hores d’ara, les persones 
grans, juntament amb els infants són els que registren 
la majoria dels accidents domèstics. Una relliscada en 
un bany pot derivar en complicacions greus per la sa
lut de la persona. 

La inversió per adaptar un bany per a persones grans 
que tenen una mobilitat reduïda, pot suposar entre 
4.500 i 5.000 euros. Aquesta quantitat no està a l’abast 
de moltes persones grans que tenen una pensió molt 
reduïda i que en moltes ocasions viuen sols. Especial
ment aquestes persones que viuen soles pateixen aques
tes complicacions que poden derivar en una menor 
qualitat de vida i la pèrdua d’uns hàbits sanitaris salu
dables. 

Per aquest motiu, és necessari que l’administració, en 
el marc dels programes d’atenció a la gent gran, sub
vencioni les obres d’adaptació del bany de les persones 
gran i d’aquelles que pateixen malalties degeneratives 
per tal d’evitar accidents domèstics que limitarien greu
ment la capacitat de valer-se per si mateixes. Aquests 
ajuts haurien de ser en forma de subvenció que pogués 
arribar a cobrir el cost total de les obres per a les per
sones de menor renda o de crèdits tous en funció del 
nivell de renda. 

L’execució d’aquesta proposta és coherent amb la vo
luntat proclamada pel govern de facilitar a les persones 
grans tots els elements adients per reduir la seva depen
dència i és un complement a les acciones als blocs 
d’habitatges per posar-hi ascensors en aquells que no 
en tenen. 

D’altra banda, l’administració per finançar aquest pro
grama, podria cercar la col·laboració d’entitats finance
res amb obra social per concedir els crèdits tous. 

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

PROPOSTA DE RESOLCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a crear un programa d’ajuts, subvencions i crè
dits tous, per a cobrir les despeses de les obres que les 
persones grans o amb malalties degeneratives han de 
fer per l’adaptació del bany de l’habitatge. 

Palau del Parlament, 4 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez, Rafael Luna i Vivas, Rafael Ló
pez i Rueda 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pont nou de connexió sobre 
les vies del tren a Roda de Barà (Tarra
gonès) 
Tram. 250-00615/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’expansió urbanística de molts petits nuclis urbans de 
Catalunya s’ha vist alterada per la dificultat de supera-
ció de les vies de tren. La solució més habitual era la 
construcció de nous habitatges més enllà de la infras
tructura ferroviària. Aquest fet ha suposat en nombro-
sos municipis la dificultat de comunicar ambdós costats 
d’una mateixa població. 

En aquesta circumstància s’ha vist Roda de Barà, en el 
que per superar les vies es va construir un pont per a 
vehicles rodats al centre del poble, amb un carril només 
de circulació. 

La situació actual d’aquesta població ha fet que la utili
tat del pont de connexió amb les dues part del municipi, 
quedi desfasada i que sigui necessari una nova infras
tructura que permeti una millor comunicació entre 
ambdós costats de les vies 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a dur a terme totes les gestions necessàries per la 
construcció d’un nou pont que millori la seguretat dels 
usuaris que per exigències de l’expansió urbanística 
han de creuar d’una costat al altre de la població de 
Roda de Barà. 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre el millora
ment del pont d’entrada a Santa Oliva 
(Baix Penedès) 
Tram. 250-00616/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’entrada principal al municipi de Santa Oliva (Tarra
gona) és un pont que degut als anys transcorreguts des 
de la seva construcció ja no respon de la mateixa ma
nera a la seva funció, això és degut al canvi tant subs
tancial que ha viscut el trànsit rodat en els últims anys. 

Aquesta entrada des de fa anys necessita una millora, ja 
que s’ha quedat desfasada tant en amplada, com en re
novació del paviment, etc., degut a la falta d’inversió 
per part de les Administracions Públiques. 

Al tractar-se de la entrada principal a la vila tarragonina 
és un lloc de pas, amb molta freqüència de tot tipus de 
vehicles rodants, el que comporta que després d’anys 
sense cap tipus de renovació, ara s’hagi d’actuar de for
ma més integral i completa. 

Les noves situacions del trànsit comporten també ade
quar les vies. La inseguretat de la carretera és un dels 
principals motius que fa necessari la seva millora, ja 
que degut a la poca amplada del pont, en moltes ocasi
ons, no poden passar dos vehicles en sentits oposats. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a dur a terme totes les gestions necessàries per 
millorar l’amplada i la pavimentació del pont d’entra
da al municipi de Santa Oliva. 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la neteja 
del torrent del Lluc i del torrent de la 
Bisbal, a Santa Oliva (Baix Penedès) 
Tram. 250-00617/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La escassa neteja dels torrents, i la brutícia acumulada 
en ells és un greu inconvenient quan es tracta de tor
rents secs, pels que només hi passa l’aigua quan les plu
ges tenen una certa intensitat. 

Ja hi ha hagut episodis d’inundacions provocades per la 
acumulació de diversos objectes al torrents de diverses 
poblacions de Catalunya. Objectes que en moltes oca
sions, provenen de la mà del home, però en altres, són 
conseqüència de la escassa neteja dels elements natu
rals que s’acumulen. 

Al municipi de Santa Oliva està rodejat per dos grans 
torrents, el del Lluc i el de la Riera de la Bisbal. Aquests 
dos torrents estan es unes condicions deplorables. Es-
tan plens de residus industrials, així com residus d’al
tres tipus. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a la neteja del torrent del Lluc i del torrent de La 
Bisbal al seu pas per el municipi de Santa Oliva. 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pont nou sobre l’AP-7 entre 
la urbanització Nou Vendrell i el polígon 
La Cometa, al Vendrell (Baix Penedès) 
Tram. 250-00618/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El municipi de El Vendrell està immers en un procés de 
creixement de la seva població. En els últims anys, la 
seva població s’ha incrementat de forma notable, el que 
ha provocat la necessitat de eixamplar el nucli urbà amb 
noves construccions destinades a habitatges. 

El creixement del municipi de El Vendrell té una gran 
dificultat, i és l’existència de gran vies de comunicaci
ons. La dificultat de superar-les d’una forma adequada, 
provoca que el creixement s’hagi de projectar direcció 
montanya. Aquesta circumstància unida a l’afluència 
de trànsit degut en gran part a l’augment de la població, 
provoca que vies com l’actual pont sobre l’AP-7 a El 
Vendrell estiguin saturades. 

A aquesta nova de la població, s’ha de sumar la pobla
ció estival o de temporada molt característica de la zona. 
Tot aquests factors fan que les comunicacions viàries de 
la zona tinguin unes condicions òptimes per poder assu
mir el trànsit existent a la xarxa de carreteres que envol
ta la capital del Baix Penedès. 

La millora de la comunicació entre El Vendrell i zones 
com la urbanització El Nou Vendrell i el Polígon la Co
meta fan necessàries actuacions per part del Govern, ja 
que aquest tipus de millores faran que l’eixample de la 
ciutat es faci en unes condicions adequades, i responen 
en tot moment a les necessitats reals del veïns de la zona. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a que porti 
a terme les gestions necessàries davant l’Administració 
de l’Estat, la concessionària de l’autopista de la AP-7 i 
d’acord amb l’Ajuntament de El Vendrell per a la cons
trucció d’un nou pont sobre la AP-7 que millori la co
municació i redueixi la saturació del trànsit entre la ur
banització El Nou Vendrell i el Polígon la Cometa en el 
municipi de El Vendrell. 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre l’arranja
ment de la carretera entre Montbrió del 
Camp i Cambrils (Baix Camp) 
Tram. 250-00619/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20098 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, s’han dut a terme actuacions per la adequa
ció de determinades carreteres, en el sentit de millorar 
el paviment, ampliar l’amplada de la via, etc. Aquestes 
actuacions però no han estat continuades al llarg d’una 
mateixa carretera. Així per tant, trobem trams de vies 
que ja estan adequades, i trams de la mateixa via, que 
encara mantenen les característiques anteriors a l’obra 
realitzada. 

La carretera que uneix les poblacions de Montbrió del 
Camp amb Cambrils, concretament a l’alçada de la N
340, així com l’entrada de l’autopista AP-7, es troba en 
aquestes circumstàncies, s’han realitzat determinades 
actuacions pero no d’una forma continuada, tal como 
era el compromís del Govern. 

En el seu moment es va assegurar per part de la Depar
tament que es faria de forma continuada per tal de dei
xar totalment enllestida i adequada aquesta carretera. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a dur a terme totes les gestions necessàries per al 
complet arranjament de la carretera que uneix Montbrió 
del Camp amb Cambrils, d’acord amb els compromisos 
adquirits pel Govern. 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la carretera TV-7211, entre 
Reus i Constantí (Baix Camp) i la con
nexió amb el polígon industrial Riu Clar 
i l’eix transversal del port de Tarragona 
Tram. 250-00620/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20099 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i Ra
fael Luna i Vivas diputat, d’acord amb allò que preve
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’increment de la activitat del port de Tarragona i de 
l’aeroport de Reus, juntament amb la posada en marxa 
del Centre Integral de Mercaderies de Tarragona ha com
portat un gran augment de la circulació d’algunes car
reteres, concretament, aquelles que uneixen Reus i Tar
ragona. 

La millora en les comunicacions en els polígons logís
tics de Catalunya és una necessitat que cal atendre. Se
parar de les vies que no tenen prioritats per la logística 
de les que en tenen, ja que d’aquesta forma es redueix 
la intensitat del trànsit, evitant el col·lapse circulatori del 
trànsit. 

S’ha estimat que més de 60.000 vehicles circulen per 
aquestes carreteres, el que comporta col·lapses habitu
als. Tot i així, empitjorant encara més, una ja dificultosa 
circulació per les vies pròximes a la capital del Tarra
gonès. 

És per això, que tot justifica, una millora en la ordena-
ció de la xarxa de carreteres, així com una alternativa 
a l’actual connexió per carretera entre Reus i Tarragona. 

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 realitzar el desdoblament de la carretera TV
7210, carretera de Reus a Constantí per convertir-la en 
autovia, des de la variant est de Reus fins a la de Tarra
gona-Valls-Montblanc-Tàrrega, completant-la amb un 
by pass sobre el polígon industrial Riu Clar (carretera 
T-721), connectant així amb el tram ja desdoblat d’a
questa via i l’eix transversal del port de Tarragona. 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un recinte firal al Vendrell (Baix 
Camp) 
Tram. 250-00621/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Rafael 
Luna i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen 
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, pre
senten la següent proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La capital del Baix Penedès, El Vendrell és una pobla
ció amb una gran activitat econòmica. La seva estruc
tura econòmica està canviant ràpidament atès a la trans
formació del seu entorn. Aquesta transformació i les 
noves realitats de la comarca, fan d’aquesta població, 
el centre econòmic i social del Baix Penedès. 

Des de fa temps, el consistori de la població tarragonina 
demana col·laboració a la Generalitat per a la construc
ció d’un recinte firal adequat a les necessitats de la po
blació. Recinte firal que ajudaria a millorar les condi
cions de l’activitat econòmica en totes les seves vessants 
que es desenvolupa tant al nucli urbà, com la cohesió 
econòmica de la comarca. És important destacar, que 
actualment, i degut a les necessitats de l’actual societat, 
la promoció econòmica ha d’anar juntament amb l’ac
tivitat econòmica, per la qual cosa, s’ha de disposar de 
mecanismes, instal·lacions i espais adients on poder con
jugar aquests dos elements. 

A aquesta necessitat de caràcter econòmic i de promo
ció econòmica, a la població de El Vendrell se li suma, 
una necessitat de caràcter cultural i/o tradicional. Aques
ta població celebra al any una quantitat important de 
fires, conegudes a tota la comarca i amb una notable 
assistència de públic, que any rere any va en increment. 

L’Ajuntament de El Vendrell ja disposa del terrenys on 
s’ha d’ubicar el recinte firal, però no de la inversió ne
cessària per l’execució del projecte. Per la qual cosa, el 
recinte firal encara no és una realitat. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a participar d’acord amb l’Ajuntament de El Ven
drell en la construcció d’un recinte firal en aquest mu
nicipi. 

Palau del Parlament, 3 de gener de 2008 

Carina Mejías Sánchez Rafael Luna i Vivas 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la via interpolar sud del Va
llès amb un traçat que no divideixi el 
nucli urbà de Bellaterra, a Cerdanyola 
del Vallès (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00622/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 20101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Llobet Navarro, 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 

L’interpolar sud és una via que està concebuda en ori
gen entre Molins de Rei i Cardedeu amb un total de 43 
quilòmetres travessant els municipis del Vallès de for
ma pràcticament paral·lela a la B30. 

En un origen la xarxa viària de la plana del Vallès es
tava estructurada en quadrícula, amb dues vies de gran 
capacitat pel trànsit de llarg recorregut (B30 i B40) i les 
vies interpolars per a moviments de proximitat (inter
polar sud i interpolar nord). Alhora creuen les vies 
transversals que comuniquen el Vallès amb el Barcelo
nès. Amb el temps la interpolar nord es va descartar i 
només es va construir la B30 - inicialment com a via de 
peatge que al finals dels anys 90 el Govern de l’Estat va 
suprimir– i quedava pendent la construcció del quart 
cinturó i la interpolar sud. 

La interpolar sud es una via alternativa per a aquell tràn
sit, de més curt recorregut, que no hagi d’accedir neces
sàriament al Barcelonès. Fins ara s’ha executat només 
en un petit tram entre Granollers i Parets del Vallès, però 
com a via d’una única calçada. Aquest projecte arran
ca del Pla General Metropolità de Barcelona de 1976 i 
desprès també es considerava en el Pla de Carreteres de 
l’any 1985, però amb un disseny de carretera d’una úni
ca calçada. El Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya (PITC) de 2006 també el recull i actualment 
la majoria de trams es troben en situació d’estudi infor
matiu. Entre els plans del Govern es preveu fer una via 
a nivell amb rotondes, de quatre carrils (dos per sentit) 
i amb una velocitat limitada a 80 km. També es preveu 
una via verda lateral per on circulin bicicletes i persones. 

La interpolar sud és necessària especialment pel tràn
sit i moviments de proximitat del propi Vallès que no 
han d’accedir a una via de llarg recorregut en perma
nent col·lapse com és la B30. El col·lapse de la B30 so
vint es produeix per falta de capacitat de les vies de 
sortida de la via principal i les vies que connecten. Així 
la B30 en alguns casos passa de tenir 5 carrils per sen
tit en el tram central a tenir una sortida final a Grano
llers d’un carril en cada sentit. 

Malgrat la necessitat de la construcció de la interpolar 
sud, el traçat que preveu el Govern de la Generalitat té 
una especial incidència en alguns municipis com és el 
cas de Cerdanyola i en concret al seu pas pel nucli de 
Bellaterra. Així el traçat previst de la interpolar sud par
tirà pel mig el nucli de Bellaterra i afectarà a una zona 
residencial i de bosc molt valuosa. 

El Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola ha aprovat re
centment per unanimitat de tots els grups una moció en 
la que es demana al Govern que trobi altres solucions 
que descartin el pas pel nucli urbà de Bellaterra. 

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 que en la construcció de la via interpolar sud 
del Vallès adopti un traçat al seu pas pel municipi de 
Cerdanyola que no divideixi en dos el nucli urbà de 
Bellaterra. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Josep Llobet i Navarro 

Proposta de resolució de defensa de la 
política lingüística escolar 
Tram. 250-00623/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 17.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Irene Rigau i Oliver, 
Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent propos
ta de resolució per tal que sigui substanciada en el Ple 
del Parlament 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DEFENSA DE LA POLÍTICA LIN
GÜÍSTICA ESCOLAR 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’escola catalana, en llengua i en contingut, ha estat el 
principal i més reeixit instrument de cohesió social de 
la societat catalana des de la recuperació de l’autogo
vern. 

La immersió lingüística ha estat el producte d’una vo
luntat política i del treball pedagògic de molts i molts 
ensenyants, del compromís general de les famílies. I 
degudament avalat per sentències del Tribunal Consti
tucional, ha esdevingut el projecte educatiu més eficaç 
per a fer ciutadans competents en les dues llengües. 

La utilització del català com a llengua vehicular a les 
escoles catalanes ha esdevingut el millor instrument per 
a adquirir una nova llengua per a molts joves sense per
dre el coneixement i l’estimació per la llengua familiar. 

3.10.25. 
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La presència del castellà al nostre sistema educatiu està 
reglada i n’està garantit el seu aprenentatge, coneixe
ment i utilització. 

La nova i actual realitat demogràfica de Catalunya re
quereix que la llengua catalana continuï essent l’eix 
vertebrador de tota l’activitat educativa i així el català 
esdevingui un vincle important i sensible de la cohesió 
social. 

L’escolarització en diferents grups per raó de la llengua 
materna contradiu el primer principi del model lingüís
tic escolar vigent: el de no separar els nens i nenes per 
raó de llengua, altrament seria un atemptat a la cohesió 
social i a la convivència. 

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al 
model educatiu vigent a Catalunya d’ençà la recupera-
ció de l’autogovern català que ha contribuït a la cohe
sió social i a la formació dels alumnes en un marc de 
qualitat de l’ensenyament i igualtat d’oportunitats. Així 
mateix, recorda la necessitat que el desplegament de les 
competències en matèria d’educació es desenvolupi 
d’acord amb el nou Estatut que estableix el dret de tots 
els catalans i catalanes a rebre l’ensenyament en cata
là, com a llengua vehicular, a assolir el coneixement 
suficient oral i escrit en català i castellà i a no ésser se
parats en centres ni en grups classe diferents per raó de 
llur llengua habitual. 

Palau del Parlament, 14 de gener de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS 
GENERALS 

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei d’addició d’un apartat a l’article 759 
de la Llei 1/2000, del 7 de gener, d’en
judiciament civil 
Tram. 270-00003/08 

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
185) 

En el BOPC 185, a la pàgina 82:
 

On diu:
 

«Elena Ribera i Garijo»
 

Ha de dir:
 

«Josep Maria Pelegrí i Aixut»
 

3.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca de subvencions 
Tram. 300-00090/08 

Presentació: Albert Rivera Díaz, del Grup 
Mixt 
Reg. 20301 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, de acuerdo con lo que prevé el artículo 138 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente inter
pelación: 

– ¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno en relación 
a la política de subvenciones? 

Palau del Parlament, 16 de enero de 2008 

Albert Rivera Díaz 
Portavoz del G. P Mixto 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca de l’aigua 
Tram. 300-00091/08 

Presentació: Santi Rodríguez i Serra, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya 
Reg. 20387 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Santi Rodríguez i Serra, Diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 23 i 24 de gener d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en 
política de l’aigua? 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2008 

Santi Rodríguez i Serra 

3.10.65. 
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Interpel·lació al Govern sobre els ob
jectius del Departament d’Acció Soci
al i Ciutadania en l’àmbit dels serveis 
socials per a l’any 2008 
Tram. 300-00092/08 

Presentació: Grup Parlamentari d’Esquer
ra Republicana de Catalunya 
Reg. 20508 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Ridao Martín, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la se
güent interpel·lació, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 138 del Reglament del Parlament de Catalunya. 

– Quins són els objectius del Departament d’Acció So
cial i Ciutadania en l’àmbit dels serveis socials per a 
l’any 2008? 

Palau Parlament, 17 de gener del 2008 

Joan Ridao i Martín 
Portaveu Grup Parlamentari 

Interpel·lació al Govern sobre el des
plegament i l’aplicació de la legislació 
de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de 
dependència 
Tram. 300-00094/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20514 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació al des
plegament i l’aplicació a Catalunya de la legislació de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les per
sones en situacions de dependència? 

Palau del Parlament, 18 de gener de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU 

Interpel·lació al Govern sobre les bases 
de l’Avantprojecte de llei d’educació 
Tram. 300-00093/08 

Presentació: Laia Ortiz Castellví, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
Reg. 20511 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al
ternativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent inter
pel·lació. 

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern en re-
lació a les bases de l’avantprojecte de llei d’educació? 

Palau del Parlament, 18 de gener de 2008 

Laia Ortiz Castellví 
Diputada 

Interpel·lació al Govern sobre el des
plegament de l’Estatut d’autonomia 
Tram. 300-00095/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20515 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al des
plegament de l’Estatut? 

Palau del Parlament, 18 de gener de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU 

3.20. 
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Interpel·lació al Govern sobre les infra
estructures en matèria ferroviària, es
pecialment a la regió metropolitana de 
Barcelona 
Tram. 300-00096/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 20516 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 18.01.2008 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació: 

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
infraestructures en matèria ferroviària a Catalunya, en 
especial a la regió metropolitana de Barcelona? 

Palau del Parlament, 18 de gener de 2008 

Oriol Pujol i Ferrusola 
Portaveu del G. P. de CiU 

3.30.	 ALTRES TRAMITACIONS 

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFOR
MES DEL SÍNDIC DE GREUGES 

Informe extraordinari del Síndic de 
Greuges sobre la gestió municipal de 
l’empadronament dels immigrants 
Tram. 360-00008/08 

Tramitació en Comissió 

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008. 

4. INFORMACIÓ 

4.50.	 COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS 

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS4.50.01. 

Control de compliment de la Resolució 
39/VIII, per la qual s’aproven tres infor
mes de fiscalització 
Tram. 290-00024/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 20135 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comis
sió competent: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

A LA MESA DE LA COMISSIÓ 

Núm. de resolució: 290-00024/08 

Sobre: Resolució 39/VIII del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aproven tres informes de fiscalització 

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, us adjunto 
els diferents informes emesos pel Govern per tal de do
nar compliment a la Resolució 39/VIII del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aproven els informes de fis
calització presentats per la Sindicatura de Comptes: 8/ 
2005 sobre l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Re-
cerca Mèdiques (AATRM), exercici 2003; 10/2005 so
bre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publica
cions (EADOP), costos, exercici 2003; 13/2005 sobre 
les subvencions a la integració sociolaboral, del Depar
tament de Benestar i Família, exercici 2003. 

Barcelona, 11 de gener de 2008 

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances 

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

3.30.04. 
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS 

Control del compliment de la Moció 
18/VIII del Parlament de Catalunya, so
bre l’adopció de mesures davant la cri
si del sector agrari i ramader 
Tram. 390-00018/08 

Designació de la Comissió competent 

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008 

Control del compliment de la Moció 
19/VIII del Parlament de Catalunya, so
bre les funcions i les competències dels 
tècnics habilitats per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social 
Tram. 390-00019/08 

Designació de la Comissió competent 

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 17.01.2008 

4.55.15. 

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA 

CONVOCATÒRIES 

Sessiò plenària número 27 

Convocada per al dia 23 de gener de 2008 

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT 

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con
voco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament 

23 de gener de 2008 

10.00 h 

Saló de Sessions 

ORDRE DEL DIA 

1. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat. Tram. 234-00028/08. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Tram. 234-00029/08. Comissió de l’Estatut 
dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Co
missió de l’Estatut dels Diputats. (Dictamen: BOPC, 
188, 44). 

2. Proposta de designació dels diputats que han de de
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei d’addició d’un apartat a l’article 759 de la Llei 
1/2000, del 7 de gener, d’enjudiciament civil. Tram. 
271-00006/08. Grups parlamentaris. Designació dels 
diputats. 

3. Procediment per a designar dotze membres del Con
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Tram. 286-00002/08. Grups parlamenta
ris. Designació. 

4. Procediment per a designar el president o presiden
ta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Tram. 286-00003/08. Grups par
lamentaris. Designació. 

5. Interpel·lació al Govern sobre la política de subvenci
ons. Tram. 300-00090/08. Albert Rivera Díaz, del Grup 
Mixt. Substanciació. 

6. Interpel·lació al Govern sobre la política de l’aigua. 
Tram. 300-00091/08. Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan
ciació. 

7. Interpel·lació al Govern sobre els objectius del Depar
tament d’Acció Social i Ciutadania en l’àmbit dels ser-
veis socials per a l’any 2008. Tram. 300-00092/08. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació. 

8. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament i l’a
plicació de la legislació de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de depen
dència. Tram. 300-00094/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació. 

9. Interpel·lació al Govern sobre les bases de l’Avant
projecte de llei d’educació. Tram. 300-00093/08. Laia 
Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs
tanciació. 

10. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de 
l’Estatut d’autonomia. Tram. 300-00095/08. Grup Par
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació. 

11. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures en 
matèria ferroviària, especialment a la regió metropoli
tana de Barcelona. Tram. 300-00096/08. Grup Parla
mentari de Convergència i Unió. Substanciació. 

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el control i la supervisió dels centres i dels establi
ments sanitaris. Tram. 302-00072/08. M. Belén Pajares 
i Ribas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca
talunya. Debat i votació. 

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el sistema sanitari català. Tram. 302-00073/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

4.50.02. 
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14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les relacions amb la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals. Tram. 302-00074/08. Grup Parla
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política de l’aigua. Tram. 302-00075/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. 

16. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 23 de gener, a les 16.00 hores). 

El president del Parlament de Catalunya 

Ernest Benach i Pascual 
Palau del Parlament, 18 de gener de 2008 

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 

Estats de desenvolupament i d’execu
ció del Pressupost de la Generalitat en 
data del 30 de setembre de 2007 
Tram. 334-00041/08 

Presentació: Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances 
Reg. 19939 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 17.01.2008 

MOLT HONORABLE SENYOR PRESIDENT DEL PARLAMENT 

DE CATALUNYA 

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2007 i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21.4 de la matei
xa llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya. 

Antoni Castells 
Barcelona, 27 de desembre de 2007 

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament. 

Informe sobre l’evolució dels resultats 
no financers i de l’endeutament de la 
Generalitat en data del 30 de setembre 
de 2007 
Tram. 334-00042/08 

Presentació: Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances 
Reg. 19939 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 17.01.2008 

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
334-00041/08. 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Informe sectorial trimestral del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya sobre 
l’observança del pluralisme no polític 
en la televisió corresponent als mesos 
d’abril a juny de 2007 
Tram. 337-00027/08 

Presentació: President, del Consell de l’Au
diovisual de Catalunya 
Reg. 20162 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Política Cultural: Mesa del Parlament, 17.01.2008 

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

Benvolgut president, 

Em plau de fer-vos a mans el primer informe sectorial 
trimestral sobre pluralisme no polític. En concret, s’a
nalitza el pluralisme territorial en les emissions fetes 
entre l’abril i el juny de 2007 per diferents prestadors 
de serveis de televisió. 

Ben cordialment, 

Josep Maria Carbonell 
Barcelona, 14 de gener de 2008 

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

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL 

Concurs per a proveir temporalment el 
lloc de treball de responsable de qua
litat 
Tram. 500-00013/08 

Convocatòria 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008 

SECRETARIA GENERAL 

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 15 de 
gener de 2008, convoca un concurs per a proveir tem
poralment el lloc de treball Responsable de qualitat del 
Parlament de Catalunya, grup A, nivell 12, d’acord amb 
el que estableixen els articles 33, 34, 53 i 54 dels Esta
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, l’article 20 de l’Acord sobre les condicions 
de treball del personal del Parlament per als anys 2005
2008 i d’acord amb la normativa corresponent sobre 
funció pública de la Generalitat de Catalunya. 

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con
sisteixen en disseny, elaboració i manteniment del sis
tema de gestió de la qualitat. Realitzar l’auditoria inter
na de la aplicació de la norma ISO 9001; coordinació 
amb la empresa certificadora externa, establiment d’ei
nes de comunicació interna, necessàries pel bon funci
onament de la qualitat, proposar, impulsar i dirigir els 
nous projectes de qualitat que siguin aprovats, propo
sar impulsar i dirigir i realitzar la formació adient per 
la gestió del sistema de qualitat. 

BASES 

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio
nari, interí o contractat que presta serveis al Parlament 
de Catalunya en un nivell igual o inferior al del lloc de 
treball a proveir i que compleix els requisits següents: 

a) Tenir el títol de llicenciat o llicenciada. 

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català 
(C) o un altre d’equivalent, que ha d’acreditar en el de
curs del procediment. 

2. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar, 
fins al dia 29 de gener de 2008, al Registre del Parla
ment de Catalunya, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició 
de les persones interessades al Departament de Recur
sos Humans del Parlament de Catalunya. 

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir. 

c) La documentació acreditativa de la titulació requeri
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats 
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba
rem establert per la base 6. 

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec
te de valoració, tal com assenyala la base 3.2. 

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equiva
lent, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, 
de l’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del 
català i l’aranès en els processos de selecció de perso
nal i de provisió de llocs de treball de les administraci
ons públiques de Catalunya. 

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte 
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir 
en compte els mèrits no acreditats documentalment. 

3. ACREDITACIÓ DELS MÈRITS 

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini. 

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir la 
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funci
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al
tre mitjà admès en dret. 

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’és
ser expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de mè
rits referits a llocs de treball de l’Administració del Par
lament de Catalunya. 

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada. 

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor
respongui, en el supòsit d’altres mèrits. 

4. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ 

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans. 

b) L’Oïdor de comptes. 

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una te
rna proposada pel Consell de Personal, per raó de la 
seva especialització, tenint en compte les funcions del 
lloc de treball a proveir. 
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5. PROCEDIMENT D’ACTUACIONS 

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de 
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les ba
ses 5.4 i 5.5, en el termini de quinze dies, la llista de 
persones admeses i excloses, amb la indicació de si res
ten exemptes o no de fer la prova de llengua catalana, 
i també dels motius d’exclusió, si escau. 

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies des de la publicació de la llista de persones 
admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el 
lloc per a fer la prova o les proves de coneixement su
ficient de la llengua catalana, per als candidats que no 
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. 
La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/ 
a i s’ha de fer pública d’acord amb el que estableixen 
les bases 5.4 i 5.5. 

5.3. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes des de la publicació de la llista de persones adme
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anun
cis del Parlament. 

5.4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
que es publiquin també en el BOPC d’acord amb el que 
estableixin aquestes bases. 

5.5. La valoració de la fase de concurs i, si escau, de la 
prova de coneixements de llengua catalana es fan pú
bliques, als efectes del que estableix l’article 59.5.b de 
la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, del rè
gim jurídic de les administracions públiques i del pro
cediment administratiu comú, modificat per la Llei de 
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler d’anuncis del 
Parlament de Catalunya. Amb aquesta publicació es 
considera feta la notificació oportuna a les persones 
interessades i s’inicien els terminis als efectes dels pos
sibles recursos. 

6. MÈRITS  I  CAPACITATS  A  VALORAR 

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do
cuments a què es refereix la base 2.1.b i c, els quals han 
d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació, 
segons els criteris i el barem següents: 

a) Treball desenvolupat 

Pel treball desenvolupat, en funció de la permanència 
en cada lloc de treball i atenent en tot cas la similitud 
entre el contingut tècnic i l’especialització de les tas
ques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de tre
ball convocat, la proximitat funcional o sectorial de les 
àrees en què els concursants prestin o hagin prestat ser-
veis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proxi
mitat de nivell entre el lloc d’origen i el de destinació: 
fins a 25 punts. 

b) Titulacions en qualitat en el Sector Públic de l’àm
bit europeu: fins a 5 punts. 

c) Formació i perfeccionament 
4.90.10. 

Per assistència a cursos de formació i perfeccionament 
en matèries directament relacionades amb les funcions 
pròpies del lloc de treball convocat: fins a 10 punts. 

d) Per cursos impartits en l’àmbit de la matèria: fins a 10 
punts. 

d) Titulacions acadèmiques 

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. 

En cap cas no s’avalua la titulació requerida per a par
ticipar en el concurs, ni les titulacions acadèmiques de 
nivell inferior que poden conduir a l’assoliment d’altres 
titulacions de nivell superior que s’al·leguen com a mè
rit, llevat del cas que es presenti la titulació de doctorat, 
en què pot ésser valorada independentment la titulació 
de llicenciatura i la del doctorat. 

e) Premis i reconeixements en el Sector Públic, en ma
tèria de qualitat: fins a 5 punts. 

d) Per publicació d’articles i conferencies: fins a 2 
punts. 

6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és 
de 30 punts. 

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

7.1. El concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant 
que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les 
capacitats que especifica la base 6. Aquesta resolució 
comporta l’adscripció en comissió de serveis del fun
cionari o funcionària al lloc de treball convocat, amb 
les funcions descrites. En el cas que la persona propo
sada no fos funcionària de carrera, la provisió adopta el 
caràcter d’interina. 

7.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si 
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun
cionari. 

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants 
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha ob
tingut la puntuació més alta en la valoració dels mèrits 
establerts per la base 6. 

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha 
obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 6. 

7.3. El concurs pot ésser declarat desert. 

8. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POSSESSIÓ 

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació 
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la publicació de la resolució del concurs en el 
BOPC. 

8.2. El termini per a la presa de possessió de la nova 
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament 
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors 
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc 
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de treball anterior. Si aquesta resolució comporta el 
reingrés al servei actiu, el termini de presa de posses
sió s’ha de comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta. Així mateix, per causes justificades per ne
cessitats del centre gestor d’origen, que el cap o la cap 
del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot 
concedir una pròrroga de fins a deu dies. 

9. RÈGIM D’IMPUGNACIONS 

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden interpo
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del 
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu
blicació o la notificació, o directament un recurs con
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis
trativa. 

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica 
d’avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impos
sibilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interes
sos legítims, les persones interessades poden interposar 
un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publica-
ció dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament. 

Palau del Parlament, 15 de gener de 2008 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 

Adscripció en comissió de serveis d’u
na funcionària 

SECRETARIA GENERAL 

Resolució de 9 de gener de 2008 de la secretària gene
ral, d’adscripció en comissió de serveis de la senyora 
Rosalia Ramón i Ferrándiz 

a proveir el lloc de treball, la cap del Departament de 
Recursos Humans proposa la seva adscripció en comis
sió de serveis per a ocupar el lloc de treball de Respon
sable de Formació i Desenvolupament del Departament 
de Recursos Humans del Parlament de Catalunya. 

De conformitat amb el que disposa l’article 104 del 
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament general de provisió de llocs de treball i pro
moció professional dels funcionaris de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, les comissions de servei 
tindran sempre caràcter temporal i seran com a màxim 
de dos anys. 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert als Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu
nya, en relació a l’òrgan de representació del personal 
del Parlament. 

En ús de les competències que em son atribuïdes pels 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya 

RESOLC: 

Adscriure en comissió de serveis la senyora Rosalia 
Ramón i Ferrándiz al lloc de treball de Responsable de 
Formació i Desenvolupament del personal al Departa
ment de Recursos Humans, amb efectes del dia 8 de 
gener de 2008. 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrati
va, els interessats poden interposar, d’acord amb el que 
estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de repo
sició davant la secretària general, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificat, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant la Sala Con
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp
tar de l’endemà d’haver estat notificat, d’acord amb la 
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos. 

Palau del Parlament, 9 de gener de 2008 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 4 de juli
ol de 2006, la senyora Rosalia Ramón i Ferrándiz va 
ésser adscrita provisionalment a un lloc de treball de 
secretària del Departament de Recursos Humans del 
Parlament de Catalunya. 

En data 20 de desembre de 2007, la Mesa ampliada del 
Parlament de Catalunya va aprovar la creació d’una pla
ça de Responsable de Formació i Desenvolupament del 
personal al Departament de Recursos Humans. 

Vist que la senyora Rosalia Ramón i Ferrandiz que ac
tualment ocupa el lloc de treball de secretari/ària del 
Departament de Recursos Humans, per la seva experi
ència, disposició i interès reuneix el perfil adequat per 
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Nomenament d’una funcionària interina 
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.01.2008 

SECRETARIA GENERAL 

Acord de 17 de gener de 2008, de la Mesa del Parla
ment, de cessament i nou nomenament d’interina de la 
senyora Ma José Sebastián Perdiguero 

En data 2 de juliol de 2007, la Mesa del Parlament va 
acordar nomenar interina de l’escala general d’admi
nistrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i adscriure
la provisionalment a un lloc de treball de secretària del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de 
Catalunya a partir de la data de la presa de possessió, 
fins a la reincorporació de la senyora Ana Cardona i 
Carrasco que es trobava gaudint del permís per a tenir 
cura de fill. 

Atès que en data 8 de gener de 2008, la senyora Ana 
Cardona i Carrasco es reincorpora al seu lloc de treball 
i com a conseqüència finalitzen les causes que motiva
ren el nomenament d’interina de la senyora Maria José 
Sebastián Perdiguero. 

Atès que existeix un lloc de treball vacant de secretària 
del Departament de Recursos Humans de la Direcció 
de Govern Interior, com a conseqüència de l’adscripció 
en comissió de serveis de la senyora Rosalia Ramón i 
Ferrándiz a un lloc de Responsable de Formació i Des
envolupament, i és necessari procedir a la seva provisió; 

Atès que la senyora Maria José Sebastián Perdiguero ha 
demostrat la seva vàlua, disposició i interès durant el 
període que ha estat ocupant el lloc de treball de se
cretària en el mateix centre gestor, en substitució de la 
senyora Anna Cardona i Carrasco 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert als Estatuts 
del Règim i el Govern Interiors del Parlament de Cata
lunya, en relació a l’òrgan de representació del perso
nal del Parlament; 

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalu
nya, la Mesa del Parlament, 

ACORDA: 

Primer. Nomenar la senyora Ma José Sebastián Perdi
guero, interina de l’escala d’administrador/a del cos 
d’administradors parlamentaris i adscriure-la a un lloc 
de treball de secretària, grup C, nivell 7 al Departament 
de Recursos Humans a partir de la data de presa de pos
sessió. 

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb 
el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú
bliques i del procediment administratiu comú, modifi
cada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potes
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat 
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalu
nya, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp
tar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Ofi
cial del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
de llurs interessos. 

Palau del Parlament, 17 de gener de 2008 

Imma Folchi i Bonafonte 
Secretària general 
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