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S U M A R I

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

1.10.	 Resolucions

Resolució 125/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la creació de places de residència i llar 
residència al Baix Empordà
Tram. 250-00371/08
Adopció p. 13

Resolució 127/VIII del Parlament de Ca-
talunya, per la qual s’aproven quatre informes de 
fiscalització
Tram. 256-00009/08, 256-00012/08, 256-00013/08 i 
256-00014/08
Adopció p. 13

2.	 TRAMITACIONS	CLOSES	PER	REBUIG,	RE-
TIRADA,	CANVI	O	DECAÏMENT

2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la millora de 
l’Administració de justícia als partits judicials de Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès), Igualada (Anoia) 
i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00257/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la creació de 
diversos jutjats contenciosos administratius i d’una 
nova secció a la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 250-00258/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la 
comarca de l’Alt Camp
Tram. 250-00270/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre les subvenci-
ons a Òmnium Cultural
Tram. 250-00343/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la priorització 
del manteniment del servei de rodalia davant les 
obres del tren d’alta velocitat
Tram. 250-00391/08
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la gratuïtat 
dels bitllets dels usuaris de la xarxa de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya afectada pel col·lapse 
en les infraestructures ferroviàries
Tram. 250-00401/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera C-66 entre Besalú i Banyoles
Tram. 250-00407/08
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre el cost social 
i econòmic de l’incident de les obres del tren d’alta 
velocitat a Barcelona i sobre la creació d’un fons de 
compensació per a les persones afectades
Tram. 250-00423/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una oficina pública d’atenció als afectats pels 
incidents ocasionats per l’arribada del tren d’alta 
velocitat a Barcelona
Tram. 250-00424/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió de seguiment de les obres del tren 
d’alta velocitat a Barcelona
Tram. 250-00425/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la planta de Barcelona de l’empresa Mercedes
Tram. 250-00427/08
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’activitat industrial de l’empresa Mercedes Benz 
a Barcelona
Tram. 250-00428/08
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre el traçat de les 
variants de la carretera C-14 a l’Alt Urgell
Tram. 250-00431/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’aturada i la re-
negociació de les expropiacions dels terrenys en què 
es preveu construir l’aeroport d’Alguaire (Segrià)
Tram. 250-00433/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la conversió 
del prefix telefònic de tarifació especial 905 en prefix 
de tarifació addicional
Tram. 250-00441/08
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la subven-
ció íntegra del peatge de l’autopista AP-7 per 
als desplaçaments entre Riudellots de la Selva i  
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Girona mentre durin les obres en aquest tram de 
la carretera N-II
Tram. 250-00451/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre el tren orbi-
tal i el soterrament de la via a Vilanova i la Geltrú 
(Garraf)
Tram. 250-00452/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’inversió en obra civil
Tram. 250-00454/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la conveni-
ència de garantir el servei de cursos de formació 
per a maquinistes i altres professionals de Renfe 
davant el traspàs dels serveis de rodalia i regionals 
a la Generalitat
Tram. 250-00459/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la recuperació 
i la promoció de les torres de guaita
Tram. 250-00487/08
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou teatre municipal a Mataró (Maresme)
Tram. 250-00492/08
Rebuig p. 17

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei d’espectacles públics i ac-
tivitats recreatives
Tram. 200-00026/08
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups 
socials presentades pels grups parlamentaris p. 18
Acord de la Comissió sobre les compareixences pro-
posades p. 21

Projecte de llei de modificació de la Llei 
7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
Tram. 200-00035/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 22

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei per a l’atenció de la fibro-
miàlgia i la síndrome de fatiga crònica a Catalunya
Tram. 202-00014/08
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de reforma de la llei del 
Consell Consultiu per a establir un règim transitori 
que possibiliti la garantia completa dels mecanismes 
de control dels decrets lleis aprovats pel Govern
Tram. 202-00024/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 212) p. 23

Proposició de llei de petits municipis
Tram. 202-00025/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 212) p. 23

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

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 ve-
locitat
Tram. 250-00509/08
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la recepció 
del senyal de televisió a Sarroca de Bellera (Pallars 
Jussà)
Tram. 250-00514/08
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la definició 
de les bases per a elaborar una llei de pesca con-
tinental
Tram. 250-00517/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 24

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 Aigua-
molls de l’Empordà per la sobrepoblació de porcs 
senglars
Tram. 250-00519/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 24

Proposta de resolució sobre l’augment del 
control de l’etiquetatge i de la qualitat dels com-
ponents de les joguines comercialitzades a Cata-
lunya
Tram. 250-00520/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 24

Proposta de resolució sobre l’augment del 
control de l’etiquetatge i de la qualitat dels compo-
nents del articles de puericultura que es comercia-
litzen a Catalunya
Tram. 250-00521/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla pluriennal de construcció de serveis públics 
a totes les parades i els baixadors de Ferrocarrils de 
la Generalitat que no en tinguin
Tram. 250-00526/08
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la millora del 
servei de rodalia de Renfe a Castellbisbal (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00527/08
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la connexió 
ferroviària amb alta velocitat amb el País Valencià
Tram. 250-00529/08
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre l’endegament 
de la riera de les Arenes, de Terrassa (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-00530/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 26

Proposta de resolució sobre la mobilitat del 
personal entre les administracions catalanes
Tram. 250-00535/08
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament de la carrera professional horitzontal
Tram. 250-00536/08
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre els llocs de 
treball de personal laboral
Tram. 250-00537/08
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la prolongació 
de l’ampliació del tercer carril de l’autopista C-58
Tram. 250-00540/08
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la reconside-
ració 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
Canvi de Comissió tramitadora p. 27
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Proposta de resolució sobre el finançament 
de la construcció d’un col·lector de dipòsits pluvials 
a Premià de Mar (Maresme)
Tram. 250-00550/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’espigons per al manteniment de la sorra de les 
platges de Premià de Mar (Maresme)
Tram. 250-00551/08
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’assetjament 
immobiliari en l’àmbit rural
Tram. 250-00552/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 28

Proposta de resolució per la qual s’insta el 
Govern a presentar un projecte de llei de caça
Tram. 250-00562/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 28

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la línia directa de ferrocarril entre el Maresme i 
l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00577/08
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’ampliació i el 
millorament del tram Cambrils - Reus de la carretera 
TV-3141
Tram. 250-00579/08
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre la col·locació 
de pantalles acústiques a l’autopista AP-7, a l’altura 
de les zones residencials de les Pedreres, el Tan-
cat i el Botafoc, dels municipis del Vendrell i Santa 
Oliva
Tram. 250-00581/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’execució del 
Pla director d’endegament del torrent d’aigües pluvi-
als de la Masieta a la vessant oest del Creixell
Tram. 250-00583/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
dels criteris per a fixar les retribucions dels electes 
locals
Tram. 250-00590/08
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una xarxa d’aparcaments dissuasoris a l’entorn 
de l’àrea urbana de Girona
Tram. 250-00594/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix ferroviari Vic-Ripoll
Tram. 250-00595/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la internacio-
nalització de l’eix ferroviari Barcelona - Ripoll - La 
Tor de Querol - Tolosa
Tram. 250-00597/08
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la variant de les Planes d’Hostoles de la carretera 
C-63, a la Garrotxa
Tram. 250-00610/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la proposta 
alternativa de traçat del tren d’alta velocitat pels mu-
nicipis de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i 
Borrassà
Tram. 250-00611/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una residència per a gent gran a Bellvei (Baix 
Penedès)
Tram. 250-00613/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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 de-
generatives
Tram. 250-00614/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de la carretera TV-7211, entre Reus i Constantí 
(Baix Camp) i la connexió amb el polígon industrial 
Riu Clar i l’eix transversal del port de Tarragona
Tram. 250-00620/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció 
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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
la futura línia orbital ferroviària d’una estació a Mon-
tornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00624/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el traspàs de 
l’aeroport de Girona a la Generalitat
Tram. 250-00625/08
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el traçat de la 
carretera A-2 i l’autopista AP-7 al pas per Girona
Tram. 250-00626/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’IES Pere Borrell, de Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-00627/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la regió 
policial de Girona
Tram. 250-00628/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels recursos materials i humans del parc de bom-
bers de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 250-00629/08
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la implantació 
del cicle formatiu de formació professional d’hosta-
leria i restauració a l’IES Pere Borrell, de Puigcerdà 
(Cerdanya)
Tram. 250-00630/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jon-
quera (Alt Empordà)
Tram. 250-00631/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Pala-
mós (Baix Empordà)
Tram. 250-00632/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a Castell -  
Platja d’Aro (Baix Empordà)
Tram. 250-00633/08
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat especialitzat en violència domèstica al partit 
judicial de Figueres (Alt Empordà)
Tram. 250-00634/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una pista d’atletisme a Girona
Tram. 250-00635/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de la zona esportiva de Salt (Gironès)
Tram. 250-00636/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una estació d’autobusos a Puigcerdà (Cerdanya)
Tram. 250-00637/08
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una terminal d’autobusos a la Bisbal d’Empordà 
(Baix Empordà)
Tram. 250-00638/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una terminal d’autobusos a Banyoles (Pla de 
l’Estany)
Tram. 250-00639/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les tres hores lectives setmanals de les 
assignatures de llengua i literatura catalanes i cas-
tellanes en el batxillerat
Tram. 250-00640/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les tres hores lectives setmanals de l’assignatura 
de filosofia en el batxillerat
Tram. 250-00641/08
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de la masia de Can Colom, de l’Hospitalet de Llo-
bregat (Barcelonès)
Tram. 250-00642/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’impuls de 
mesures i d’actuacions per a possibilitar l’accés 

a Internet de tots els nuclis de població del Vallès 
Oriental
Tram. 250-00643/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’adequació del 
Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat a la Llei orgànica 2/2006, 
d’educació
Tram. 250-00644/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
la llengua castellana com a llengua d’ús docent en 
el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments del batxillerat
Tram. 250-00645/08
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les tres hores lectives setmanals de les 
assignatures de llengua i literatura catalanes i cas-
tellanes, història i filosofia en el batxillerat
Tram. 250-00646/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les dues obres de construcció d’un pont sobre el riu 
Llobregat, al Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00647/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
reglament de desplegament de la Llei 22/2003, de 
protecció dels animals
Tram. 250-00648/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un projecte de llei de prohibició de l’exercici de la 
prostitució en les vies públiques i les carreteres
Tram. 250-00649/08
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la congelació 
de les tarifes dels peatges dependents de la Gene-
ralitat i sobre l’alliberament del peatge del túnel de 
Vallvidrera
Tram. 250-00650/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei d’autobusos llançadora Terrassa - Barcelona, 
Rubí - Barcelona i Sant Cugat del Vallès - Barce-
lona
Tram. 250-00651/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la creació i el 
nomenament del càrrec de delegat del Govern per a 
l’àmbit funcional comprès per les comarques de l’Alt 
Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i pels municipis 
de l’Anoia que voluntàriament i lliure s’hi adhereixin
Tram. 250-00652/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la informació i 
el suport a la població immigrant amb diabetis
Tram. 250-00653/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre la davallada 
del nombre d’adopcions internacionals
Tram. 250-00654/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la millora de 
la seguretat en les àrees de servei i de descans de 
l’autopista AP-7, al pas per la província de Girona
Tram. 250-00655/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual al Segrià
Tram. 250-00656/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual al Tarragonès
Tram. 250-00657/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’adaptació 
dels cursos de recuperació del carnet de conduir 
per a les persones sordes
Tram. 250-00658/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la millora de 
l’atenció al ciutadà a la Prefectura de Trànsit de Gi-
rona
Tram. 250-00659/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la nova parada 
de trens Catalunya Exprés a l’estació de Maçanet-
Massanes
Tram. 250-00660/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al 
Bages
Tram. 250-00661/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària al barri de Navas, de 
Barcelona
Tram. 250-00662/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una llar d’infants al barri de Navas, de Barcelona
Tram. 250-00663/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una llar d’infants al barri de la Trinitat, de Barce-
lona
Tram. 250-00664/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el suport a les 
arts i els oficis artesanals, especialment a l’ofici de 
forcaire
Tram. 250-00665/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la recepció 
del senyal de televisió a la Vall de Cardós (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-00666/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un complement de la prestació per a assistent per-
sonal amb relació al desplegament de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència
Tram. 250-00667/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el col·lapse 
dels registres civils, especialment els dels partits 
judicials que han tingut un fort creixement de po-
blació
Tram. 250-00668/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’oficina judi-
cial
Tram. 250-00669/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el col·lapse 
dels registres civils, especialment el de Barcelona
Tram. 250-00670/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la implantació 
de dos òrgans jurisdiccionals per a resoldre litigis de 
marca, dibuixos o models comunitaris a Barcelona
Tram. 250-00671/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la necessitat 
d’incrementar el nombre de jutjats mercantils
Tram. 250-00672/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
tràmits urbanístics a Lleida
Tram. 250-00673/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la construcció d’un nou mercat municipal a Vilas-
sar de Mar (Maresme)
Tram. 250-00674/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la consolidació 
i la reconstrucció del passeig marítim de Vilassar de 
Mar (Maresme)
Tram. 250-00675/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei especial de trasllat per a gent gran i discapa-
citats físics amb problemes de mobilitat
Tram. 250-00676/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la matriculació 
dels alumnes amb necessitats educatives especí-
fiques en els centres de formació professional on 
havien sol·licitat plaça
Tram. 250-00677/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 75/2007, relatiu a l’admissió de l’alumnat 
en centres sufragats amb fons públics, per a establir 
l’obligatorietat de reservar dues places als grups dels 
cicles formatius de formació professional per als 
alumnes amb necessitats educatives específiques
Tram. 250-00678/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les bonificacions del peatge de les Fonts de l’auto-
pista C-16 als usuaris de Viladecavalls i Vacarisses 
(Vallès Occidental) i el manteniment del règim anteri-
or al 2006 quant a l’accés a aquests dos municipis
Tram. 250-00679/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre les millores en 
la línia C-4 de rodalia, entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00680/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la conversió 
dels contractes de punta de producció del personal 
de l’empresa Adif en contractes fixos
Tram. 250-00681/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la remodelació 
del casal per a gent gran de l’avinguda del Masnou, 
de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00682/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una compensació econòmica per als usuaris de 
Ferrocarrils de la Generalitat afectats per les obres 
del tren d’alta velocitat
Tram. 250-00683/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’incompliment 
de la normativa vigent que prohibeix treballar de nit 
en les obres de construcció del tren d’alta velocitat
Tram. 250-00684/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la formació 
dels professionals de la salut que han d’atendre 
persones de procedències, llengües i cultures di-
verses
Tram. 250-00685/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la manca de 
serveis sanitaris a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00686/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del cabal necessari per a mantenir l’equilibri ecològic 
del delta de l’Ebre
Tram. 250-00687/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la presència de metges i personal especialitzat en 
els vehicles medicalitzats que han d’atendre casos 
greus i de risc vital
Tram. 250-00688/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la presència de 
pediatres en tot l’àmbit de l’atenció primària
Tram. 250-00689/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la manca de 
metges i personal d’infermeria
Tram. 250-00690/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la seguretat i 
la qualitat assistencial als hospitals
Tram. 250-00691/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre les mesures 
de conciliació de la vida laboral i familiar dels seus 
funcionaris i treballadors
Tram. 250-00692/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de la carretera C-26, entre Berga i Ripoll
Tram. 250-00693/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la implicació 
de la Generalitat en els actes de commemoració del 
mil·lenari del nomenament de l’abat Oliva, de Ripoll
Tram. 250-00694/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre el millorament 
del transport públic a la zona del litoral de la Selva 
i de l’alt Maresme
Tram. 250-00695/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre les obres del 
rec i la nova central hidroelèctrica del Pont de Bar 
(Alt Urgell)
Tram. 250-00696/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la cobertura 
d’efectius sanitaris per a completar els equips de les 
ambulàncies del servei d’emergències mèdiques a 
la plana de Lleida
Tram. 250-00697/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre d’atenció primària de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
amb un oftalmòleg o oftalmòloga i un dermatòleg o 
dermatòloga
Tram. 250-00698/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ús del domini.cat a l’Administració de l’Estat
Tram. 250-00699/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la necessitat 
d’elaborar un estudi sobre la manca de professionals 
d’infermeria
Tram. 250-00700/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51
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Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment i la millora de la carretera C-44
Tram. 250-00701/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el desdo-
blament del tram Cambrils - Reus de la carretera 
T-3141
Tram. 250-00702/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment del tram Alcover - Montblanc de la carretera 
C-14
Tram. 250-00703/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre la recepció del 
senyal de telefonia mòbil a Capafonts (Baix Camp)
Tram. 250-00704/08
Tramesa a la Comissió p. 52
Termini de presentació d’esmenes p. 52

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al 
Garraf
Tram. 250-00705/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la reordenació 
de la cruïlla de la carretera BV-5128 amb el ramal 
de connexió amb la B-603, el passeig de la Riera i 
l’antiga carre tera N-II
Tram. 250-00706/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la substitució 
de la instal·lació d’impulsió del clavegueram de la 
urbanització Can Villar, de Sant Pol de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00707/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre el Museu del 
Pessebre, de Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
Tram. 250-00708/08
Tramesa a la Comissió p. 53
Termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre les obres del 
passeig marítim de Sant Vicenç de Montalt (Ma-
resme)
Tram. 250-00709/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una piscina coberta a Sant Vicenç de Montalt 
(Maresme)
Tram. 250-00710/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies de ferrocarril al pas per Sant Cugat del 
Vallès i la instal·lació de pantalles acústiques
Tram. 250-00711/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el «cyberbu-
llying»
Tram. 250-00712/08
Tramesa a la Comissió p. 54
Termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre el retiment de 
comptes dels viatges institucionals a l’estranger dels 
membres del Govern
Tram. 250-00713/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre les subven-
cions a la Plataforma per la Llengua i la Fundació 
puntCAT
Tram. 250-00714/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00715/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Pla general metropolità per a la supressió del 
vial de Cornisa de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00716/08
Tramesa a la Comissió p. 55
Termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la planificació 
d’un quart centre d’atenció primària a Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00717/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’adequació 
com a institut d’ensenyament secundari de l’antic 
edifici del CEIP 25 de Setembre, de Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00718/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de desviament o de soterrament de les lí-
nies elèctriques d’alta tensió de Rubí (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00719/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre d’ensenyament infantil i primari a 
Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00720/08
Tramesa a la Comissió p. 56
Termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de dia al barri de Can Fatjó - Sant Jordi 
Parc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00721/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre l’endegament 
de la riera de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00722/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la planificació 
d’una escola oficial d’idiomes a Rubí (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00723/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una passera a la riera de Rubí (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-00724/08
Tramesa a la Comissió p. 57
Termini de presentació d’esmenes p. 57



18 de febrer de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 214

8

SUMARI

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda en forma d’hipòdrom a la carretera 
C-1413, a Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00725/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la concessió 
d’un ajut per a l’adequació del barri de l’Isla, de Cal-
des d’Estrac (Maresme)
Tram. 250-00726/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou equipament educatiu a Tordera (Mares-
me)
Tram. 250-00727/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la comunicació 
al llarg de la costa del Maresme
Tram. 250-00728/08
Tramesa a la Comissió p. 58
Termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la construcció 
de dues rotondes a la carretera GI-600 i l’ampliació 
del pont que uneix les dues bandes del veïnat de 
Sant Pere, de Tordera (Maresme)
Tram. 250-00729/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre el reforç de la 
connexió ferroviària entre l’alt Maresme i Girona
Tram. 250-00730/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació infantil i primària de dues 
línies a Caldes d’Estrac (Maresme)
Tram. 250-00731/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la construc-
ció i la posada en funcionament d’un institut d’en-
senyament secundari a Parets del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-00732/08
Tramesa a la Comissió p. 59
Termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a fer front al dèficit en l’atenció pediàtrica al Va-
llès Oriental
Tram. 250-00733/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
mòduls de formació professional a Parets del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00734/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la consideració 
dels països afectats per les bombes de dispersió com 
a objectiu prioritari dels ajuts a la cooperació inter-
nacional
Tram. 250-00735/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment reglamentari de la Llei 18/2001, d’orientació 
agrària
Tram. 250-00736/08
Tramesa a la Comissió p. 60
Termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la regulació 
del prepagament en les àrees de servei i les ga-
solineres
Tram. 250-00737/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució de condemna de les 
declaracions racistes i xenòfobes
Tram. 250-00738/08
Tramesa a la Comissió p. 61
Termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la publicació 
de liquidacions dels pressupostos de la Generalitat 
i de l’Estat espanyol per territoris
Tram. 250-00739/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
del castell d’Eramprunyà i de l’ermita de Sant Miquel, 
a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00740/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona per a millorar la qualitat de la xarxa sa-
nitària
Tram. 250-00741/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del paper de les organitzacions patronals en 
la formació de tutors d’empresa
Tram. 250-00742/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres del CEIP Taialà, de Girona
Tram. 250-00743/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre l’eixamplament 
dels marges de la carretera Gi-552, entre Viabrea i 
Sant Feliu de Buixalleu
Tram. 250-00744/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la jubilació 
parcial dels funcionaris
Tram. 250-00745/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el projecte de 
llei d’organització i funcionament de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 250-00746/08
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el decret de 
mesures per a la millora de la qualitat dels serveis 
públics i les cartes de serveis
Tram. 250-00747/08
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre el personal 
funcionari i laboral dels ens locals
Tram. 250-00748/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
del dret individual dels empleats públics a l’exercici 
efectiu de les funcions pròpies de llur condició pro-
fessional, d’acord amb la progressió assolida en la 
carrera professional
Tram. 250-00749/08
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre el codesen-
volupament
Tram. 250-00750/08
Presentació p. 68
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Proposta de resolució sobre la delimita-
ció i la declaració com a parc natural del parc de 
Collserola
Tram. 250-00751/08
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la construcció 
del segon ambulatori a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00752/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’atenció de 
les demandes de l’Ajuntament de Subirats i d’altres 
municipis de l’Alt Penedès amb relació als danys 
que ocasiona el pas del tren d’alta velocitat per la 
comarca
Tram. 250-00753/08
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de faldons de protecció al nou tram de la carretera 
C-31, entre Palamós i Palafrugell
Tram. 250-00754/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de dos pisos tutelats per a persones 
amb discapacitat a la Bisbal d’Empordà (Baix Em-
pordà)
Tram. 250-00755/08
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament i l’adequació a les necessitats actuals de la 
carretera Gi-644, entre Forallac i Serra de Daró
Tram. 250-00756/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la creació del 
museu de les Gavarres, a Calonge - Sant Antoni 
(Baix Empordà)
Tram. 250-00757/08
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres que es duen a terme al nucli urbà de Mont-
ras (Baix Empordà) amb motiu de l’ampliació de la 
carretera C-31
Tram. 250-00758/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’accés de l’autopista C-16, a Vacarisses 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00759/08
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el cabal del 
Ter
Tram. 250-00760/08
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei especial de trasllat de persones grans i per-
sones amb discapacitat física amb problemes de 
mobilitat
Tram. 250-00761/08
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre territorial de coordinació del transport sanitari 
urgent a l’Alt Pirineu
Tram. 250-00762/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un conveni de col·laboració administrativa 
per a formar el personal dels centres educatius res-
ponsable dels infants amb diabetis
Tram. 250-00763/08
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de foment de la ciència i d’orde-
nació de la recerca
Tram. 250-00764/08
Presentació p. 77

3.10.60.	 Procediments	relatius	a	la	memòria	anu-
al	i	a	altres	informes	de	la	Sindicatura	de	
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 2/2007, relatiu a les transferències corrents 
del Departament de Cultura, corresponent al 2004; 
a l’Informe de fiscalització 4/2005, relatiu a la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent 
al 2002 i al 2003; a l’Informe de fiscalització 6/2007, 
relatiu al Consell Català de l’Esport, corresponent 
al 2003; a l’Informe de fiscalització 10/2007, relatiu 
a l’Institut Europeu de la Mediterrània, corresponent 
a l’exercici 2005
Tram. 256-00009/08, 256-00012/08, 256-00013/08 i 
256-00014/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 78

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i fiscal
Tram. 300-00102/08
Presentació p. 82

Interpel·lació al Govern sobre la política per 
a garantir la mobilitat dels treballadors i les empre-
ses
Tram. 300-00103/08
Presentació p. 82

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de 
les relacions amb el Govern de l’Estat
Tram. 300-00104/08
Presentació p. 82

Interpel·lació al Govern sobre l’evolució de 
la situació econòmica
Tram. 300-00105/08
Presentació p. 82

Interpel·lació al Govern sobre la direcció 
i la gestió dels serveis públics de la Generalitat, 
especialment pel que fa a l’educació
Tram. 300-00106/08
Presentació p. 83

4.	 INFORMACIÓ

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Treball, In-
dústria, Comerç i Turisme
Tram. 410-00004/08
Substitució de diputats p. 83

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca
Tram. 410-00005/08
Substitució de diputats p. 83

4.45.10.	 Comissions	específiques	creades	pel	
Reglament	o	per	lleis

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/08
Substitució de diputats p. 84
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4.45.12.	 Comissions	específiques	de	seguiment

Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/08
Substitució de diputats p. 84
Designació de la presidència p. 84

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control del compliment de la Moció 20/VIII, 
sobre les relacions amb la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00020/08
Designació de la Comissió competent p. 84

Control del compliment de la Moció 21/VIII, 
sobre la política de l’aigua
Tram. 390-00021/08
Designació de la Comissió competent p. 84

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals perquè informi sobre les causes dels ces-
saments continuats del personal de la Secretaria de 
Funció Pública i Modernització de l’Administració
Tram. 356-00264/08
Sol·licitud p. 85

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Be-
nestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania perquè informi sobre el desplegament 
de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència
Tram. 355-00059/08
Substanciació p. 85

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Ecologistes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de finançament de les infraestruc-
tures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00141/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de finançament de les infraestruc-
tures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00142/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de l’En-
titat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tracta-
ment de Residus amb relació al Projecte de llei de 
finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus
Tram. 353-00144/08
Substanciació p. 85

Compareixença de representants de la 
Confederació Obrera Nacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de finançament de les in-
fraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00145/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants d’Eco-
logistes en Acció amb relació al Projecte de llei de 
finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus
Tram. 353-00147/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de De-
pana amb relació al Projecte de llei de finançament 
de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00148/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de Green-
peace amb relació al Projecte de llei de finançament 
de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00149/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de finançament de les 
infraestructures de gestió dels residus i dels cànons 
sobre la disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00150/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball amb relació al Projecte de llei de 
finançament de les infraestructures de gestió dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig 
dels residus
Tram. 353-00151/08
Substanciació p. 86

Compareixença de representants del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de finançament de les infraestruc-
tures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus
Tram. 353-00153/08
Substanciació p. 87

Compareixença de representants de la 
Fundació Fòrum Ambiental amb relació al Projecte 
de llei de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus
Tram. 353-00155/08
Substanciació p. 87

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Ecologistes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00156/08
Substanciació p. 87

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00157/08
Substanciació p. 87

Compareixença de representants de l’Enti-
tat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus
Tram. 353-00159/08
Substanciació p. 87
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Compareixença de representants de la 
Confederació Obrera Nacional de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00160/08
Substanciació p. 87

Compareixença de representants d’Eco-
logistes en Acció amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, regu-
ladora dels residus
Tram. 353-00162/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de Depa-
na amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00163/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de Green-
peace amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus
Tram. 353-00164/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00165/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, regu-
ladora dels residus
Tram. 353-00166/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants del Col-
legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, 
de 15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00168/08
Substanciació p. 88

Compareixença de representants de la 
Fundació Fòrum Ambiental amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus
Tram. 353-00170/08
Substanciació p. 89

Compareixença d’Antònia Gil Carrasco, 
secretària general de la Unió Sindical Obrera de 
Catalunya, davant la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme perquè informi sobre el model 
actual de competitivitat
Tram. 357-00077/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Maria Dolors Rius, pre-
sidenta de la Fundació per a l’Ajuda a Nens i Joves 
d’Altes Capacitats de Catalunya, davant la Comissió 
d’Educació i Universitats per a tractar de l’atenció i la 
innovació educativa dels nens i els joves amb altes 
capacitats intel·lectuals
Tram. 357-00095/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Milagros Valera, coordi-
nadora del Grup de Treball de Superdotació i Altes 
Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, 
davant la Comissió d’Educació i Universitats per a 
tractar de l’atenció i la innovació educativa dels nens 
i els joves amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 357-00096/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Sandra Tarragó, coordi-
nadora del Grup de Treball de Superdotació i Altes 
Capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Cata-
lunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats 

per a tractar de l’atenció i la innovació educativa dels 
nens i els joves amb altes capacitats intel·lectuals
Tram. 357-00097/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Núria Rajadell, vice-
degana de la Facultat de Pedagogia de la Univer-
sitat de Barcelona, davant la Comissió d’Educació 
i Universitats per a tractar de l’atenció i la innovació 
educativa dels nens i els joves amb altes capacitats 
intel·lectuals
Tram. 357-00098/08
Substanciació p. 89

Compareixença de Gemma Vilaseca, in-
vestigadora, psicòloga i professora i membre de 
l’equip de direcció del Col·legi Oms i de Prat, de 
la Fundació Oms, davant la Comissió d’Educació i 
Universitats per a tractar de l’atenció i la innovació 
educativa dels nens i els joves amb altes capacitats 
intel·lectuals
Tram. 357-00099/08
Substanciació p. 90

Compareixença de Ceferino Artiles, de la 
Direcció General de Promoció Educativa del Go-
vern de Canàries, davant la Comissió d’Educació i 
Universitats per a tractar de l’atenció i la innovació 
educativa dels nens i els joves amb altes capacitats 
intel·lectuals
Tram. 357-00100/08
Substanciació p. 90

Compareixença del director de l’Institut 
Ramon Llull davant la Comissió de Política Cultural 
perquè informi sobre l’organització, el desenvolu-
pament i el cost econòmic de la participació de la 
Generalitat a la Fira del Llibre de Frankfurt, perquè 
valori el resultat de la presència de la cultura cata-
lana com a cultura convidada i perquè exposi i acla-
reixi els costos i les despeses de la representació 
de l’Institut a la Fira
Tram. 357-00141/08
Substanciació p. 90

Compareixença de Leopold Carreras, 
membre del World Council for Gifted and Talented 
Children i coordinador suplent del Grup de Treball 
de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi Ofi-
cial de Psicòlegs de Catalunya, sobre l’atenció i la 
innovació educativa dels nens i dels joves amb altes 
capacitats intel·lectuals
Tram. 357-00146/08
Substanciació p. 90

Compareixença d’Efrén Carbonell, presi-
dent de la Coordinadora de Tallers, davant la Comis-
sió d’Estudi de la Situació de les Persones amb Dis-
capacitats perquè exposi la situació de la integració 
laboral de les persones amb discapacitats i informi 
de les actuacions de la Coordinadora
Tram. 357-00153/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’Antoni Vila, professor de 
la Universitat de Girona i membre del comitè d’ex-
perts per a la redacció de la llei de serveis socials, 
davant la Comissió d’Estudi de la Situació de les 
Persones amb Discapacitats perquè exposi la situ-
ació i les necessitats del col·lectiu de persones amb 
discapacitat en matèria de serveis socials
Tram. 357-00154/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

4.55.	 ACTIVITAT	PARLAMENTÀRIA

4.55.15.	 CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 29
Convocada per al dia 20 de febrer de 2008 p. 91
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4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.01.	 Composició	del	Govern,	delegacions	de	
funcions	i	encàrrecs	de	despatx

Encàrrec del despatx del conseller de la 
Vicepresidència al conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació
Tram. 330-00050/08
Presentació p. 92

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Memòria explicativa de l’Institut Català de 
Finances corresponent al quart trimestre del 2007
Tram. 334-00043/08
Presentació p. 92

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
Nomenament p. 93

Cessament d’una funcionària interina
Acord p. 93

4.95.	 ALTRES	INFORMACIONS

Acta de la presa de possessió dels mem-
bres i del president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Acta p. 94

NOTES
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel 
dels documents originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està necessàriament vin-
culada a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic 
(definició europea ECF), en compliment del que es-
tableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la 
utilització del paper reciclat en el Parlament i en els 
departaments de la Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.
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TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10.

Resolució	127/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	s’aproven	quatre	in-
formes	de	fiscalització
Tram. 256-00009/08, 256-00012/08, 
256-00013/08 i 256-00014/08

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió núm. 11, 07.02.2008, DSPC-C 239 - 240

Comissió de la sindiCatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió 
tinguda els dies 5 i 7 de febrer, ha debatut les propos-
tes de resolució presentades pels grups parlamentaris, 
subsegüents a la presentació dels informes de fiscalit-
zació 2/2007, relatiu a les transferències corrents del 
Departament de Cultura, corresponent al 2004 (tram. 
256-00009/08); 4/2005, relatiu a la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, corresponent al 2002 i al 2003 
(tram. 256-00012/08); 6/2007, relatiu al Consell Català 
de l’Esport, corresponent al 2003 (tram. 256-00013/08), 
i 10/2007, relatiu a l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
corresponent a l’exercici 2005 (tram. 256-00014/08).

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

resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova els informes de 
fiscalització 2/2007, relatiu a les transferències corrents 
del Departament de Cultura, corresponent al 2004; 
4/2005, relatiu a la Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió, corresponent al 2002 i al 2003; 6/2007, relatiu 
al Consell Català de l’Esport, corresponent al 2003, i 
10/2007, relatiu a l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
corresponent a l’exercici 2005, presentats per la Sindi-
catura de Comptes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
les recomanacions de la Sindicatura de Comptes reco-
llides en els informes esmentats en l’apartat 1.

3. El Parlament de Catalunya, respecte a l’Informe de 
fiscalització 6/2007, relatiu al Consell Català de l’Es-
port, corresponent al 2003 (tram. 256-00013/08):

a) Posa de manifest el seu desacord amb la gestió po-
lítica del president i la directora del Consell Català de 
l’Esport durant l’exercici fiscalitzat, atesa la gravetat 
dels fets exposats en l’Informe.

b) Mostra la seva profunda preocupació per la quanti-
tat d’irregularitats detectades en l’actuació del Consell 
Català de l’Esport, especialment en la retribució del 
personal, en el procés d’atorgament de subvencions i 
en el compliment de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	125/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	creació	de	places	de	
residència	i	llar	residència	al	Baix	Em-
pordà
Tram. 250-00371/08

Adopció
Comissió de Benestar i Immigració
Sessió núm. 16, 05.02.2008, DSPC-C 238

Comissió de Benestar i immigraCió

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tin-
guda el dia 5 de febrer de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la creació d’habitatges 
tutelats a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) (tram. 
250-00371/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18455).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar 
la creació de places de residència i llar residència al 
Baix Empordà en el marc de la Programació territorial 
dels serveis socials especialitzats 2008-2011, tenint en 
compte la necessitat de donar cobertura tant a la po-
blació de la zona costanera com a la de la Bisbal i la 
subcomarca interior del seu entorn.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2008

La secretària La presidenta 
de la Comissió de la Comissió

Laura Massana Mas Marta Cid i Pañella
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	l’Administració	de	justícia	als	partits	
judicials	de	Vilafranca	del	Penedès	(Alt	
Penedès),	Igualada	(Anoia)	i	Sant	Boi	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-00257/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 17, tinguda el dia 
14.02.2008 (DSPC-C 247).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	diversos	jutjats	contenciosos	admi-
nistratius	i	d’una	nova	secció	a	la	Sala	
Contenciosa	Administrativa	del	Tribunal	
Superior	de	Justícia	de	Catalunya
Tram. 250-00258/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 17, tinguda el dia 
14.02.2008 (DSPC-C 247).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	a	la	comarca	de	l’Alt	Camp
Tram. 250-00270/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana en la sessió núm. 17, tinguda el dia 
14.02.2008 (DSPC-C 247).

c) Encomana a la Sindicatura de Comptes que traslladi 
al Parlament les resolucions que li arribin dels òrgans 
competents respecte als informes 6/2007 i 16/2004, el 
primer dels quals és una ampliació del segon, d’acord 
amb la Resolució 229/VI d’aquest Parlament, atès que el 
balanç de 31 de desembre de 2003 del Consell Català de 
l’Esport no representa la imatge fidel del patrimoni ni la 
situació financera del dit Consell, i ateses les irregulari-
tats reiterades a què fan referència les lletres a i b.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2008

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Teresa Estruch Mestres Lluís M. Corominas i Díaz
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	la	carretera	C-66	entre	Be-
salú	i	Banyoles
Tram. 250-00407/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 243).

Proposta	de	resolució	sobre	el	cost	so-
cial	i	econòmic	de	l’incident	de	les	obres	
del	tren	d’alta	velocitat	a	Barcelona	i	so-
bre	la	creació	d’un	fons	de	compensa-
ció	per	a	les	persones	afectades
Tram. 250-00423/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	d’una	oficina	pública	d’atenció	als	
afectats	pels	incidents	ocasionats	per	
l’arribada	del	tren	d’alta	velocitat	a	Bar-
celona
Tram. 250-00424/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	les	sub-
vencions	a	Òmnium	Cultural
Tram. 250-00343/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 17, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 244).

Proposta	de	resolució	sobre	la	prio-
rització	del	manteniment	del	servei	de	
rodalia	davant	les	obres	del	tren	d’alta	
velocitat
Tram. 250-00391/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 243).

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
dels	bitllets	dels	usuaris	de	la	xarxa	de	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	de	Catalu-
nya	afectada	pel	col·lapse	en	les	infra-
estructures	ferroviàries
Tram. 250-00401/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traçat	de	
les	variants	de	la	carretera	C-14	a	l’Alt	
Urgell
Tram. 250-00431/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aturada	
i	la	renegociació	de	les	expropiacions	
dels	terrenys	en	què	es	preveu	construir	
l’aeroport	d’Alguaire	(Segrià)
Tram. 250-00433/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver-
sió	del	prefix	telefònic	de	tarifació	es-
pecial	905	en	prefix	de	tarifació	addici-
onal
Tram. 250-00441/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 14, tinguda el dia 
13.02.2008 (DSPC-C 245).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	comissió	de	seguiment	de	les	
obres	del	tren	d’alta	velocitat	a	Barce-
lona
Tram. 250-00425/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	el	tanca-
ment	de	la	planta	de	Barcelona	de	l’em-
presa	Mercedes
Tram. 250-00427/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 13.02.2008 
(DSPC-C 245).

Proposta	de	resolució	sobre	la	continu-
ïtat	de	l’activitat	industrial	de	l’empresa	
Mercedes	Benz	a	Barcelona
Tram. 250-00428/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 13.02.2008 
(DSPC-C 245).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conve-
niència	de	garantir	el	servei	de	cursos	
de	formació	per	a	maquinistes	i	altres	
professionals	de	Renfe	davant	el	tras-
pàs	dels	serveis	de	rodalia	i	regionals	
a	la	Generalitat
Tram. 250-00459/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 17, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 244).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	teatre	municipal	a	Ma-
taró	(Maresme)
Tram. 250-00492/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 17, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 244).

Proposta	de	resolució	sobre	la	sub-
venció	íntegra	del	peatge	de	l’autopista	
AP-7	per	als	desplaçaments	entre	Riu-
dellots	de	la	Selva	i	Girona	mentre	du-
rin	les	obres	en	aquest	tram	de	la	car-
retera	N-II
Tram. 250-00451/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	el	tren	or-
bital	i	el	soterrament	de	la	via	a	Vilanova	
i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 250-00452/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	d’inversió	en	obra	civil
Tram. 250-00454/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 16, tinguda el dia 13.02.2008 (DSPC-C 
243).
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jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00304/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de Festes 
i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00305/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00306/08)

Proposta de compareixença del president de les Confe-
deracions d’Associacions de Veïns de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’espectacles públics i activi-
tats recreatives (tram. 352-00307/08)

Proposta de compareixença de la presidenta de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 352-00308/08)

Proposta de compareixença de representants de Comissi-
ons Obreres amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00309/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00310/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Industrials Firaires de Barcelona i Província amb re-
lació al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00311/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00312/08)

grup parlamentari de ConvergènCia i unió

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 352-00341/08)

Proposta de compareixença de representants del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administra-
ció Local amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00342/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00343/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de Festa 
i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00344/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació 

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	d’espectacles	públics	i	
activitats	recreatives
Tram. 200-00026/08

Propostes de compareixença d’organit-
zacions i grups socials presentades pels 
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 18.12.2007

grup parlamentari del partit popular de Cata-
lunya

Proposta de compareixença de Fernando Martínez 
Iglesias, secretari general de la Federació Catalana 
de Locals d’Oci Nocturn, amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00298/08)

Proposta de compareixença d’Emilio Albó Casals, pre-
sident de la Federació d’Organitzacions Empresarials de 
Sales de Festa i Discoteques de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00299/08)

grup mixt

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00300/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
de Sales de Festes i Discoteques de la Província de Gi-
rona amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics 
i activitats recreatives (tram. 352-00301/08)

Proposta de compareixença de representants del Gre-
mi de Sales de Festes i Discoteques de la Província de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00302/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Provincial d’Empresaris de Sales de Festa i 
Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00303/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació de Discoteques de Lleida amb relació al Pro-



Núm. 214 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de febrer de 2008

19

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00359/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació per la Defensa dels Drets de l’Animal amb rela-
ció al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00360/08)

Proposta de compareixença de representants del Partit 
Antitaurí contra el Maltractament Animal amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00361/08)

Proposta de compareixença del degà de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 352-00362/08)

Proposta de compareixença de representants dels col-
legis oficials de veterinaris amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00363/08)

Proposta de compareixença de representants de la Pla-
taforma para la Defensa de la Fiesta amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00364/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats Taurines de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00365/08)

Proposta de compareixença de representants del Grup 
Balañá, empresa titular de la plaça de braus Monu-
mental, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00366/08)

Proposta de compareixença del director de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00367/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics 
i activitats recreatives (tram. 352-00368/08)

grup parlamentari soCialistes - Ciutadans pel 
Canvi

Proposta de compareixença de representants de la Co-
missió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00369/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
General de Treballadors amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00370/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Locals d’Oci Nocturn amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00371/08)

al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00345/08)

Proposta de compareixença de representants del Gre-
mi d’Empresaris de Sales de Festes i Discoteques de 
la Província de Girona amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00346/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació de Discoteques de Lleida amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00347/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació Provincial d’Empresaris de Sales de Festa i 
Discoteques de Tarragona amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00348/08)

Proposta de compareixença de representants de la Con-
federació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00349/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació per a un Oci Segur amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00350/08)

Proposta de compareixença de representants de Mad-
ness Group amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00351/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00352/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00353/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00354/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00355/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació per la Defensa dels Drets dels Firaires de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics 
i activitats recreatives (tram. 352-00356/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00357/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Músics de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00358/08)
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Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Circ de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00386/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Professionals de Circ de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00387/08)

Proposta de compareixença de representants de la Con-
federació d’Associacions de Veïns de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00388/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració d’Organitzacions d’Empresaris de Sales de Festes 
i Discoteques de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00389/08)

Proposta de compareixença de representants de la Co-
ordinadora de Bestiari Festiu de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00390/08)

Proposta de compareixença de representants de la Co-
ordinadora de Sales de Concerts de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00391/08)

Proposta de compareixença de representants del Gre-
mi d’Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de 
la Província de Girona amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00392/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Discoteques i Sales de Festes de Lleida amb 
relació al Projecte de llei d’espectacles públics i activi-
tats recreatives (tram. 352-00393/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació d’Empresaris de Sales de Festes i Discoteques de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00394/08)

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei d’espectacles públics i activi-
tats recreatives (tram. 352-00395/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració Catalana d’Associacions d’Activitats Recreatives 
Musicals amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00372/08)

Proposta de compareixença de representants de Matinée 
Group amb relació al Projecte de llei d’espectacles pú-
blics i activitats recreatives (tram. 352-00373/08)

Proposta de compareixença de representants de Mad-
ness Group amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00374/08)

Proposta de compareixença de representants de la Unió 
de Músics de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00375/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació de Festivals de Jazz dels Països Catalans amb 
relació al Projecte de llei d’espectacles públics i activi-
tats recreatives (tram. 352-00376/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 352-00377/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fede-
ració Catalana del Gremi de Sales de Festes i Discote-
ques de Barcelona i Província amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00378/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana d’Associacions de Firaires amb rela-
ció al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00379/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremio 
de Industriales Feriantes de Barcelona y Provincia amb 
relació al Projecte de llei d’espectacles públics i activi-
tats recreatives (tram. 352-00380/08)

Proposta de compareixença de representants del Con-
sell Català de la Música amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00381/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00382/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i Comarques amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00383/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Ajun-
tament de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00384/08)

Proposta de compareixença de representants del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00385/08)
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Compareixença de representants de la Federació Cata-
lana d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 353-00182/08)

Compareixença de representants de Madness Group 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 353-00183/08)

Compareixença de representants del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00184/08)

Compareixença de representants de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00185/08)

Compareixença de representants de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00186/08)

Compareixença de representants de l’Associació per la 
Defensa dels Drets dels Firaires de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 353-00187/08)

Compareixença de representants de la Unió de Músics 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00188/08)

Compareixença del director de l’Institut Català de les 
Indústries Culturals amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00189/08)

Compareixença de representants de Matinée Group 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 353-00190/08)

Compareixença de representants de l’Associació de 
Festivals de Jazz dels Països Catalans amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 353-00191/08)

Compareixença de representants de la Federació Ca-
talana del Gremi de Sales de Festes i Discoteques de 
Barcelona i Província amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00192/08)

Compareixença de representants de la Federació Catala-
na d’Associacions de Firaires amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00193/08)

Compareixença de representants del Consell Català de 
la Música amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00194/08)

Compareixença de representants de l’Ajuntament de 
Barcelona amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00195/08)

Compareixença de representants de l’Associació de Circ 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00196/08)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana, 31.01.2008 (DSCP-C 233)

CompareixenCes d’organitzaCions i grups soCials aCor-
dades

Compareixença de Fernando Martínez Iglesias, secre-
tari general de la Federació Catalana de Locals d’Oci 
Nocturn, amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00171/08)

Compareixença d’Emilio Albó Casals, president de la 
Federació d’Organitzacions Empresarials de Sales de 
Festa i Discoteques de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 353-00172/08)

Compareixença de representants del Gremi d’Empre-
saris de Sales de Festes i Discoteques de la Província 
de Girona amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00173/08)

Compareixença de representants del Gremi de Sales 
de Festes i Discoteques de la Província de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 353-00174/08)

Compareixença de representants de l’Associació Pro-
vincial d’Empresaris de Sales de Festa i Discoteques de 
Tarragona amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00175/08)

Compareixença de representants de l’Associació de 
Discoteques i Sales de Festes de Lleida amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 353-00176/08)

Compareixença de representants de la Confederació 
d’Associacions de Veïns de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 353-00177/08)

Compareixença de la presidenta de la Federació d’As-
sociacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 353-00178/08)

Compareixença de representants de la Comissió Obre-
ra Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00179/08)

Compareixença de representants de la Unió General de 
Treballadors amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 353-00180/08)

Compareixença de representants del Gremi d’Industri-
als Firaires de Barcelona i Província amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 353-00181/08)
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Proposta de compareixença de representants del Partit 
Antitaurí contra el Maltractament Animal amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00361/08)

Proposta de compareixença del degà de la Facultat de 
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 352-00362/08)

Proposta de compareixença de representants dels col-
legis oficials de veterinaris amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00363/08)

Proposta de compareixença de representants de la Pla-
taforma para la Defensa de la Fiesta amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 352-00364/08)

Proposta de compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats Taurines de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00365/08)

Proposta de compareixença de representants del Grup 
Balañá, empresa titular de la plaça de braus Monu-
mental, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00366/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics 
i activitats recreatives (tram. 352-00368/08)

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
7/1993,	del	30	de	setembre,	de	carrete-
res
Tram. 200-00035/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.02.2008 al 03.03.2008).

Finiment del termini: 04.03.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.02.2008.

Compareixença de representants de l’Associació de 
Professionals de Circ de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 353-00197/08)

Compareixença de representants de la Coordinadora de 
Bestiari Festiu de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
353-00198/08)

Compareixença de representants de la Coordinadora de 
Sales de Concerts de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei d’espectacles públics i activitats recreatives 
(tram. 353-00199/08)

Compareixença de Josep Mir, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 353-00200/08)

propostes de Compareixença d’organitzaCions i grups 
soCials reButjades

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00306/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00312/08)

Proposta de compareixença de Jaume Mateu i Bullich 
amb relació al Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives (tram. 352-00341/08)

Proposta de compareixença de representants del Col·legi 
de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administra-
ció Local amb relació al Projecte de llei d’espectacles 
públics i activitats recreatives (tram. 352-00342/08)

Proposta de compareixença de representants de l’As-
sociació per a un Oci Segur amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00350/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives (tram. 352-00355/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Sales de Concerts de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives (tram. 352-00357/08)

Proposta de compareixença de representants del Gremi 
de Restauració de Barcelona amb relació al Projecte de 
llei d’espectacles públics i activitats recreatives (tram. 
352-00359/08)

Proposta de compareixença de representants de l’Asso-
ciació per la Defensa dels Drets de l’Animal amb rela-
ció al Projecte de llei d’espectacles públics i activitats 
recreatives (tram. 352-00360/08)
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21198)

apartat 1

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«[...] a fi de que aquest determini immediatament un 
sistema d’abonaments per a clients habituals de l’AVE 
en el trams entre Madrid, Saragossa (Zaragoza), Lleida 
i Tarragona, i també per Barcelona a partir de l’en-
trada en funcionament dels serveis de l’AVE a aquesta 
ciutat»

Addició de nous apartats

2 esmena núm. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

addiCió d’un nou apartat 2

«El Parlament de Catalunya constata el tracte discrimi-
natori ha estat donant el Ministeri de Foment i RENFE 
als usuaris catalans de la línia de l’AVE entre Madrid, 
Saragossa, Lleida i Tarragona en relació als abona-
ments i descomptes que s’estan aplicant a ciutats com 
Màlaga, Toledo o Valladolid.»

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	per	a	l’atenció	de	la	
fibromiàlgia	i	la	síndrome	de	fatiga	crò-
nica	a	Catalunya
Tram. 202-00014/08

Termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat

Termini: 10 dies hàbils (del 19.02.2008 al 03.03.2008).

Finiment del termini: 04.03.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 12.02.2008.

Proposició	de	llei	de	reforma	de	la	llei	
del	Consell	Consultiu	per	a	establir	un	
règim	transitori	que	possibiliti	la	garan-
tia	completa	dels	mecanismes	de	con-
trol	dels	decrets	lleis	aprovats	pel	Go-
vern
Tram. 202-00024/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
212)

Al BOPC 212. A la pàgina 6.

On diu:

«Finiment del termini: 13.02.2008, 9:30 hores.»

Ha de dir:

«Finiment del termini: 19.02.2008, 9:30 hores.»

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
212)

Al BOPC 212. A la pàgina 6.

On diu:

«Finiment del termini: 13.02.2008, 9:30 hores.»

Ha de dir:

«Finiment del termini: 19.02.2008, 9:30 hores.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
d’un	sistema	d’ajudes	per	a	compen-
sar	els	pagesos	i	els	ramaders	de	l’en-
torn	del	Parc	Natural	dels	Aiguamolls	
de	l’Empordà	per	la	sobrepoblació	de	
porcs	senglars
Tram. 250-00519/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21224).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21225).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recepció	
del	senyal	de	televisió	a	Sarroca	de	Be-
llera	(Pallars	Jussà)
Tram. 250-00514/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21316)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes per tal que a tots els nuclis del mu-
nicipi de Sarroca de Bellera es pugui visionar amb qua-
litat tots els canals de televisió en el termini més breu 
possible.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21220).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
del	servei	de	rodalia	de	Renfe	a	Castell-
bisbal	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00527/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21650)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a sol·licitar 
als responsables de rodalies de Renfe Operadora a mi-
llorar les freqüències ferroviàries dels seus serveis a 
Castellbisbal.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne-
xió	ferroviària	amb	alta	velocitat	amb	el	
País	Valencià
Tram. 250-00529/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21199)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«[…] d’alta velocitat ferroviària entre Catalunya i la 
Comunitat Valenciana, així com la seva prolongació 
per tot el corredor mediterrani amb l’objectiu d’afa-
vorir les relacions econòmiques, comercials, culturals 
amb aquestes comunitats i el desenvolupament del tu-
risme.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
del	control	de	l’etiquetatge	i	de	la	quali-
tat	dels	components	del	articles	de	pu-
ericultura	que	es	comercialitzen	a	Ca-
talunya
Tram. 250-00521/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21226).

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21197)

addiCió de nous apartats

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

«Donar compliment a la Resolució 377/VII del Par-
lament de Catalunya de 15 de març de 2006 sobre la 
millora de l’accessibilitat i l’adequació dels serveis hi-
giènics a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC).»
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desen-
volupament	de	la	carrera	professional	
horitzontal
Tram. 250-00536/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 12.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21043)

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] el canvi de lloc de treball, d’acord a la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.»

2 esmena núm. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«[...] per tal que, en finalitzar l’any 2009, estigui plena-
ment implantat [...]»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 12.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21044)

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] per personal laboral, respectant en tot cas, els lí-
mits establerts a l’article 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21221).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	mobilitat	
del	personal	entre	les	administracions	
catalanes
Tram. 250-00535/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 12.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21042)

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«[...] les diferents administracions catalanes i/o entre 
el personal d’aquestes i el personal de l’Administració 
General de l’Estat, d’acord amb l’Acord Marc per al 
foment de la mobilitat dels empleats públics de les Ad-
ministracions Públiques.»
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Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	la	construcció	d’un	col·lector	de	
dipòsits	pluvials	a	Premià	de	Mar	(Ma-
resme)
Tram. 250-00550/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21222).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21600)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar i executar una solució sostenible 
per mantenir la sorra de les platges de Premià de Mar 
(Maresme).»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21533)

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

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

Enllestir la redacció de l’estudi informatiu «Reordena-
ció d’accessos a Terrassa. C-16, PK 20+7 al 24+5 i 
C-58, PK 15+5 al 20+01.» Que inclogui l’ampliació 
de la C-58, la formació de la Porta sud de Terrassa i 
la connexió amb la futura Ronda del Vallès, així com 
a iniciar durant l’any 2008 la informació pública de 
l’actuació.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21227).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	restabli-
ment	de	la	línia	directa	de	ferrocarril	en-
tre	el	Maresme	i	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-00577/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21534)

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

«El Parlament insta al Govern a fer les gestions ne-
cessàries perquè s’estudiï la viabilitat de que una part 
dels trens de la línia C-1 del Maresme, puguin arribar 
directament a l’aeroport del Prat fent-ho compatible 
amb el manteniment de les actuals freqüències en els 
altres trajectes de la xarxa de rodalies.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21357)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar, dins del context de la planificació 
viària actual, les actuacions necessàries sobre la car-
retera TV-3141 entre Reus i Cambrils, coneguda com 
carretera de la Misericòrdia.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 21185) i Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21228).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21229).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	dels	criteris	per	a	fixar	les	retribuci-
ons	dels	electes	locals
Tram. 250-00590/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 12.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21653)

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

«1. El Parlament de Catalunya celebra la dignificació 
i el reconeixement de l’activitat dels càrrecs electes lo-
cals dels petits municipis de Catalunya que ha suposat 
el règim de compensacions econòmiques anunciat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta, amb el mateix ob-
jectiu d’equilibrar normes de retribució a nivell naci-
onal, a que el Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques elabori un informe per a fixar els 
criteris orientatius per a les retribucions del conjunt 
d’electes locals de Catalunya, que ha de contemplar, 
com a mínim:

a) La participació de la Federació de Municipis de Ca-
talunya i l’Associació Catalana de Municipis.

b) La determinació d’uns criteris objectius que tinguin 
en compte, com a mínim, la població, pressupost, per-
sonal i grandària del municipi.

c) L’anàlisi de la suficiència dels recursos financers lo-
cals per a fer front a aquestes retribucions.»

Proposta	de	resolució	sobre	 la	col-
locació	de	pantalles	acústiques	a	l’au-
topista	AP-7,	a	l’altura	de	les	zones	re-
sidencials	de	les	Pedreres,	el	Tancat	i	
el	Botafoc,	dels	municipis	del	Vendrell	
i	Santa	Oliva
Tram. 250-00581/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21601)

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

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a de-
manar al Ministeri de Foment que faci els estudis per-
tinents de contaminació acústica per a determinar la 
conveniència d’instal·lar pantalles sonores a l’AP-7 a 
l’altura de la zona residencial Les Pedreres, El Tancat 
i el Botafoc, totes tres pertanyents a la població del El 
Vendrell i Santa Oliva.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21223).

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	l’eix	ferroviari	Vic-Ripoll
Tram. 250-00595/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21595)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries perquè el Ministeri 
acceleri la tramitació de l’estudi del desdoblament de la 
línia Barcelona - Vic i iniciï la redacció de l’estudi infor-
matiu del desdoblament de l’eix ferroviari Vic - Ripoll.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21599)

apartat 2

1 esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

De tot el text de l’apartat.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	xarxa	d’aparcaments	dissuasoris	
a	l’entorn	de	l’àrea	urbana	de	Girona
Tram. 250-00594/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 13.02.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21625)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a sol·licitar 
al Ministeri de Foment a realitzar un pla d’estacions de 
tota Catalunya, que contingui un inventari, amb infor-
mació sobre accessibilitat o aparcaments d’intercanvi 
modal, i un programa d’actuacions sobre les mateixes, i 
a iniciar les actuacions a les comarques de Girona amb 
la participació dels ajuntaments corresponents.»
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.

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	de-
generatives
Tram. 250-00614/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	de	la	variant	de	les	Planes	d’Hosto-
les	de	la	carretera	C-63,	a	la	Garrotxa
Tram. 250-00610/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	proposta	
alternativa	de	traçat	del	tren	d’alta	velo-
citat	pels	municipis	de	Vilademuls,	Bàs-
cara,	Pontós,	Garrigàs	i	Borrassà
Tram. 250-00611/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
en	la	futura	línia	orbital	ferroviària	d’una	
estació	a	Montornès	del	Vallès	(Vallès	
Oriental)
Tram. 250-00624/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traspàs	
de	l’aeroport	de	Girona	a	la	Generalitat
Tram. 250-00625/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.

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	Va-
llès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00622/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg.21843).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 18.02.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	a	la	regió	policial	de	Girona
Tram. 250-00628/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incre-
ment	dels	recursos	materials	i	humans	
del	parc	de	bombers	de	Figueres	(Alt	
Empordà)
Tram. 250-00629/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	traçat	de	
la	carretera	A-2	i	l’autopista	AP-7	al	pas	
per	Girona
Tram. 250-00626/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia-
ció	de	l’IES	Pere	Borrell,	de	Puigcerdà	
(Cerdanya)
Tram. 250-00627/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	comissaria	dels	Mossos	
d’Esquadra	a	Palamós	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00632/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	comissaria	dels	Mossos	
d’Esquadra	a	Castell	-	Platja	d’Aro	(Baix	
Empordà)
Tram. 250-00633/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	del	cicle	formatiu	de	formació	
professional	d’hostaleria	i	restauració	
a	l’IES	Pere	Borrell,	de	Puigcerdà	(Cer-
danya)
Tram. 250-00630/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	d’una	comissaria	dels	Mossos	d’Es-
quadra	a	la	Jonquera	(Alt	Empordà)
Tram. 250-00631/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabi-
litació	de	la	zona	esportiva	de	Salt	(Gi-
ronès)
Tram. 250-00636/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	estació	d’autobusos	a	
Puigcerdà	(Cerdanya)
Tram. 250-00637/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	jutjat	especialitzat	en	violència	do-
mèstica	al	partit	judicial	de	Figueres	(Alt	
Empordà)
Tram. 250-00634/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	d’una	pista	d’atletisme	a	Girona
Tram. 250-00635/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	tres	hores	lectives	set-
manals	de	les	assignatures	de	llengua	
i	literatura	catalanes	i	castellanes	en	el	
batxillerat
Tram. 250-00640/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	tres	hores	lectives	setma-
nals	de	l’assignatura	de	filosofia	en	el	
batxillerat
Tram. 250-00641/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	terminal	d’autobusos	a	la	
Bisbal	d’Empordà	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00638/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	terminal	d’autobusos	a	
Banyoles	(Pla	de	l’Estany)
Tram. 250-00639/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequació	
del	Projecte	de	decret	pel	qual	s’estableix	
l’ordenació	dels	ensenyaments	del	batxi-
llerat	a	la	Llei	orgànica	2/2006,	d’educació
Tram. 250-00644/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	llengua	castellana	com	a	llengua	
d’ús	docent	en	el	Projecte	de	decret	pel	
qual	s’estableix	l’ordenació	dels	ense-
nyaments	del	batxillerat
Tram. 250-00645/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reha-
bilitació	de	la	masia	de	Can	Colom,	de	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-00642/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
mesures	i	d’actuacions	per	a	possibili-
tar	l’accés	a	Internet	de	tots	els	nuclis	
de	població	del	Vallès	Oriental
Tram. 250-00643/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprovació	
del	reglament	de	desplegament	de	la	
Llei	22/2003,	de	protecció	dels	animals
Tram. 250-00648/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	redac-
ció	d’un	projecte	de	llei	de	prohibició	
de	l’exercici	de	la	prostitució	en	les	vies	
públiques	i	les	carreteres
Tram. 250-00649/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	de	les	tres	hores	lectives	setma-
nals	de	les	assignatures	de	llengua	i	li-
teratura	catalanes	i	castellanes,	història	
i	filosofia	en	el	batxillerat
Tram. 250-00646/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	licitació	
de	les	dues	obres	de	construcció	d’un	
pont	sobre	el	riu	Llobregat,	al	Prat	de	
Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-00647/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	i	
el	nomenament	del	càrrec	de	delegat	del	
Govern	per	a	l’àmbit	funcional	comprès	
per	les	comarques	de	l’Alt	Penedès,	el	
Baix	Penedès,	el	Garraf	i	pels	municipis	
de	l’Anoia	que	voluntàriament	i	lliure	s’hi	
adhereixin
Tram. 250-00652/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	i	el	suport	a	la	població	immigrant	
amb	diabetis
Tram. 250-00653/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conge-
lació	de	les	tarifes	dels	peatges	depen-
dents	de	la	Generalitat	i	sobre	l’allibera-
ment	del	peatge	del	túnel	de	Vallvidrera
Tram. 250-00650/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	d’un	servei	d’autobusos	llançadora	
Terrassa	-	Barcelona,	Rubí	-	Barcelona	i	
Sant	Cugat	del	Vallès	-	Barcelona
Tram. 250-00651/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	al	Segrià
Tram. 250-00656/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratu-
ïtat	del	transport	públic	per	a	les	per-
sones	amb	discapacitat	intel·lectual	al	
Tarragonès
Tram. 250-00657/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	davalla-
da	del	nombre	d’adopcions	internacio-
nals
Tram. 250-00654/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	la	seguretat	en	les	àrees	de	servei	i	
de	descans	de	l’autopista	AP-7,	al	pas	
per	la	província	de	Girona
Tram. 250-00655/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	nova	pa-
rada	de	trens	Catalunya	Exprés	a	l’esta-
ció	de	Maçanet-Massanes
Tram. 250-00660/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	al	Bages
Tram. 250-00661/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adaptació	
dels	cursos	de	recuperació	del	carnet	
de	conduir	per	a	les	persones	sordes
Tram. 250-00658/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Estudi de la Situació 
de les Persones amb Discapacitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	l’atenció	al	ciutadà	a	la	Prefectura	de	
Trànsit	de	Girona
Tram. 250-00659/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	llar	d’infants	al	barri	de	la	
Trinitat,	de	Barcelona
Tram. 250-00664/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
les	arts	i	els	oficis	artesanals,	especial-
ment	a	l’ofici	de	forcaire
Tram. 250-00665/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’atenció	primària	
al	barri	de	Navas,	de	Barcelona
Tram. 250-00662/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	llar	d’infants	al	barri	de	Navas,	de	
Barcelona
Tram. 250-00663/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	col·lapse	
dels	registres	civils,	especialment	els	
dels	partits	judicials	que	han	tingut	un	
fort	creixement	de	població
Tram. 250-00668/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’oficina	
judicial
Tram. 250-00669/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recepció	
del	senyal	de	televisió	a	la	Vall	de	Car-
dós	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-00666/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establiment	
d’un	complement	de	la	prestació	per	a	
assistent	personal	amb	relació	al	desple-
gament	de	la	Llei	de	l’Estat	39/2006,	de	
promoció	de	l’autonomia	personal	i	aten-
ció	a	les	persones	en	situació	de	depen-
dència
Tram. 250-00667/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	neces-
sitat	d’incrementar	el	nombre	de	jutjats	
mercantils
Tram. 250-00672/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	tràmits	urbanístics	a	Lleida
Tram. 250-00673/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	col·lapse	
dels	registres	civils,	especialment	el	de	
Barcelona
Tram. 250-00670/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	implan-
tació	de	dos	òrgans	jurisdiccionals	per	
a	resoldre	litigis	de	marca,	dibuixos	o	
models	comunitaris	a	Barcelona
Tram. 250-00671/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	d’un	servei	especial	de	trasllat	per	
a	gent	gran	i	discapacitats	físics	amb	
problemes	de	mobilitat
Tram. 250-00676/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	matri-
culació	dels	alumnes	amb	necessitats	
educatives	específiques	en	els	centres	
de	formació	professional	on	havien	sol-
licitat	plaça
Tram. 250-00677/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	la	construcció	d’un	nou	mercat	
municipal	a	Vilassar	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-00674/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	consoli-
dació	i	la	reconstrucció	del	passeig	ma-
rítim	de	Vilassar	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-00675/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	les	bonificacions	del	peatge	de	les	
Fonts	de	l’autopista	C-16	als	usuaris	de	
Viladecavalls	i	Vacarisses	(Vallès	Occi-
dental)	i	el	manteniment	del	règim	an-
terior	al	2006	quant	a	l’accés	a	aquests	
dos	municipis
Tram. 250-00679/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	millo-
res	en	la	línia	C-4	de	rodalia,	entre	Man-
resa	i	Barcelona
Tram. 250-00680/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Decret	75/2007,	relatiu	a	l’ad-
missió	de	l’alumnat	en	centres	sufragats	
amb	fons	públics,	per	a	establir	l’obli-
gatorietat	de	reservar	dues	places	als	
grups	dels	cicles	formatius	de	formació	
professional	per	als	alumnes	amb	ne-
cessitats	educatives	específiques
Tram. 250-00678/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	compensació	econòmica	
per	als	usuaris	de	Ferrocarrils	de	la	Ge-
neralitat	afectats	per	les	obres	del	tren	
d’alta	velocitat
Tram. 250-00683/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’incom-
pliment	de	la	normativa	vigent	que	pro-
hibeix	treballar	de	nit	en	les	obres	de	
construcció	del	tren	d’alta	velocitat
Tram. 250-00684/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conver-
sió	dels	contractes	de	punta	de	produc-
ció	del	personal	de	l’empresa	Adif	en	
contractes	fixos
Tram. 250-00681/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	remode-
lació	del	casal	per	a	gent	gran	de	l’avin-
guda	del	Masnou,	de	l’Hospitalet	de	Llo-
bregat	(Barcelonès)
Tram. 250-00682/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	del	cabal	necessari	per	a	mantenir	
l’equilibri	ecològic	del	delta	de	l’Ebre
Tram. 250-00687/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garan-
timent	de	la	presència	de	metges	i	per-
sonal	especialitzat	en	els	vehicles	medi-
calitzats	que	han	d’atendre	casos	greus	
i	de	risc	vital
Tram. 250-00688/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	formació	
dels	professionals	de	la	salut	que	han	
d’atendre	persones	de	procedències,	
llengües	i	cultures	diverses
Tram. 250-00685/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	manca	
de	serveis	sanitaris	a	Viladecans	(Baix	
Llobregat)
Tram. 250-00686/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	segu-
retat	i	la	qualitat	assistencial	als	hos-
pitals
Tram. 250-00691/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	me-
sures	de	conciliació	de	la	vida	laboral	
i	familiar	dels	seus	funcionaris	i	treba-
lladors
Tram. 250-00692/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presèn-
cia	de	pediatres	en	tot	l’àmbit	de	l’aten-
ció	primària
Tram. 250-00689/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	manca	
de	metges	i	personal	d’infermeria
Tram. 250-00690/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	transport	públic	a	la	zona	del	
litoral	de	la	Selva	i	de	l’alt	Maresme
Tram. 250-00695/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
del	rec	i	la	nova	central	hidroelèctrica	
del	Pont	de	Bar	(Alt	Urgell)
Tram. 250-00696/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi-
cionament	de	la	carretera	C-26,	entre	
Berga	i	Ripoll
Tram. 250-00693/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	impli-
cació	de	la	Generalitat	en	els	actes	de	
commemoració	del	mil·lenari	del	nome-
nament	de	l’abat	Oliva,	de	Ripoll
Tram. 250-00694/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	de	l’ús	del	domini.cat	a	l’Administra-
ció	de	l’Estat
Tram. 250-00699/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	necessi-
tat	d’elaborar	un	estudi	sobre	la	manca	
de	professionals	d’infermeria
Tram. 250-00700/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cober-
tura	d’efectius	sanitaris	per	a	completar	
els	equips	de	les	ambulàncies	del	ser-
vei	d’emergències	mèdiques	a	la	plana	
de	Lleida
Tram. 250-00697/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	centre	d’atenció	primària	de	Molle-
russa	(Pla	d’Urgell)	amb	un	oftalmòleg	
o	oftalmòloga	i	un	dermatòleg	o	derma-
tòloga
Tram. 250-00698/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	del	tram	Alcover	-	Montblanc	
de	la	carretera	C-14
Tram. 250-00703/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recep-
ció	del	senyal	de	telefonia	mòbil	a	Ca-
pafonts	(Baix	Camp)
Tram. 250-00704/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi-
cionament	i	la	millora	de	la	carretera	
C-44
Tram. 250-00701/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	del	tram	Cambrils	-	Reus	de	la	
carretera	T-3141
Tram. 250-00702/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	de	la	instal·lació	d’impulsió	del	cla-
vegueram	de	la	urbanització	Can	Villar,	
de	Sant	Pol	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-00707/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Museu	
del	Pessebre,	de	Sant	Vicenç	de	Mon-
talt	(Maresme)
Tram. 250-00708/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	al	Garraf
Tram. 250-00705/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reordena-
ció	de	la	cruïlla	de	la	carretera	BV-5128	
amb	el	ramal	de	connexió	amb	la	B-603,	
el	passeig	de	la	Riera	i	l’antiga	carre-
tera	N-II
Tram. 250-00706/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	soterra-
ment	de	les	línies	de	ferrocarril	al	pas	
per	Sant	Cugat	del	Vallès	i	la	instal·lació	
de	pantalles	acústiques
Tram. 250-00711/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	«cyber-
bullying»
Tram. 250-00712/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
del	passeig	marítim	de	Sant	Vicenç	de	
Montalt	(Maresme)
Tram. 250-00709/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	piscina	coberta	a	Sant	Vi-
cenç	de	Montalt	(Maresme)
Tram. 250-00710/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	mobilitat	
a	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-00715/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Pla	general	metropolità	per	a	
la	supressió	del	vial	de	Cornisa	de	Sant	
Cugat	del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00716/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	retiment	
de	comptes	dels	viatges	institucionals	a	
l’estranger	dels	membres	del	Govern
Tram. 250-00713/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	sub-
vencions	a	la	Plataforma	per	la	Llengua	
i	la	Fundació	puntCAT
Tram. 250-00714/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	desviament	o	de	soterra-
ment	de	les	línies	elèctriques	d’alta	ten-
sió	de	Rubí	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00719/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	centre	d’ensenyament	
infantil	i	primari	a	Rubí	(Vallès	Occiden-
tal)
Tram. 250-00720/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’un	quart	centre	d’atenció	primà-
ria	a	Rubí	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00717/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequació	
com	a	institut	d’ensenyament	secundari	
de	l’antic	edifici	del	CEIP	25	de	Setem-
bre,	de	Rubí	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00718/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’una	escola	oficial	d’idiomes	a	
Rubí	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00723/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	passera	a	la	riera	de	Rubí	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00724/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	de	dia	al	barri	de	Can	
Fatjó	-	Sant	Jordi	Parc,	de	Rubí	(Vallès	
Occidental)
Tram. 250-00721/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’endega-
ment	de	la	riera	de	Rubí	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 250-00722/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	equipament	educatiu	
a	Tordera	(Maresme)
Tram. 250-00727/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	comuni-
cació	al	llarg	de	la	costa	del	Maresme
Tram. 250-00728/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	rotonda	en	forma	d’hipò-
drom	a	la	carretera	C-1413,	a	Rubí	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 250-00725/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces-
sió	d’un	ajut	per	a	l’adequació	del	barri	
de	l’Isla,	de	Caldes	d’Estrac	(Maresme)
Tram. 250-00726/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’educació	infantil	
i	primària	de	dues	línies	a	Caldes	d’Es-
trac	(Maresme)
Tram. 250-00731/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	i	la	posada	en	funcionament	
d’un	institut	d’ensenyament	secundari	
a	Parets	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00732/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	dues	rotondes	a	la	carretera	
GI-600	i	l’ampliació	del	pont	que	uneix	
les	dues	bandes	del	veïnat	de	Sant	Pere,	
de	Tordera	(Maresme)
Tram. 250-00729/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforç	de	
la	connexió	ferroviària	entre	l’alt	Mares-
me	i	Girona
Tram. 250-00730/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	con-
sideració	dels	països	afectats	per	les	
bombes	de	dispersió	com	a	objectiu	
prioritari	dels	ajuts	a	la	cooperació	in-
ternacional
Tram. 250-00735/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	reglamentari	de	la	Llei	18/2001,	
d’orientació	agrària
Tram. 250-00736/08

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 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	fer	front	al	dèficit	en	l’atenció	
pediàtrica	al	Vallès	Oriental
Tram. 250-00733/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	mòduls	de	formació	professional	a	
Parets	del	Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00734/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	publica-
ció	de	liquidacions	dels	pressupostos	
de	la	Generalitat	i	de	l’Estat	espanyol	
per	territoris
Tram. 250-00739/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 21329 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución

exposiCión de motivos

El déficit fiscal es la expresión territorial del estado del 
bienestar. En aquellos territorios donde los ciudadanos 
tienen una renta superior, se pagan más impuestos y 
por lo tanto la cifra de dinero aportada es mayor que la 
cantidad recibida en forma de prestaciones. Se trata por 
lo tanto de un mecanismo positivo e imprescindible en 
un Estado que tenga como objetivo la cohesión interter-
ritorial y, en última instancia, la viabilidad.

Paralelamente, en un estado democrático la actuación 
del gobierno tiene que estar sometida al escrutinio de 
los ciudadanos. Este principio fundamental de higiene 
democrática exige entre otras cosas la publicación re-
gular de información detallada sobre la ejecución de 
las cuentas públicas. Esta exigencia de transparencia 
presupuestaria ha de extenderse también a la distribuci-
ón territorial del gasto público. De la misma forma que 
nadie discute hoy en España el derecho de los ciudada-
nos a saber en qué se gasta el dinero público, tampoco 
debería discutirse su derecho a saber dónde se gasta. 
Por el mismo motivo, la transparencia es necesaria para 
evitar el abuso y la arbitrariedad y para que los ciuda-
danos puedan formarse una opinión sobre si su dinero 
se ha utilizado de forma razonable y disponer, de este 
modo, de elementos para poder juzgar la acción de los 
Gobiernos y representantes políticos en consecuencia.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

propuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a

Proposta	de	resolució	sobre	la	regu-
lació	del	prepagament	en	les	àrees	de	
servei	i	les	gasolineres
Tram. 250-00737/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.

Proposta	de	resolució	de	condemna	de	
les	declaracions	racistes	i	xenòfobes
Tram. 250-00738/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 19.02.2008 al 27.02.2008).

Finiment del termini: 28.02.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 12.02.2008.



18 de febrer de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 214

62

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

planta rectangular, en la que podem distingir dues parts 
una d’estil romànic (l’absis i el presbiteri) que data del 
segle xii, i una altra de renaixentista (la nau, el cor i la 
portada).

El conjunt del Castell d’Eramprunyà, degut al seu gran 
valor històric està considerat com a bé cultural d’interès 
nacional. Recentment ha estat adquirit per l’Ajuntament 
de Gavà amb l’objectiu de reactivar la zona, retornant-
li a les edificacions l’esplendor de temps passats i per 
donar a la zona un ús adequat al paratge on estan en-
clavades les edificacions.

L’Ajuntament de Gavà, per assolir el seu objectiu ne-
cessita d’una adequada inversió tan econòmica, com 
tècnica, amb la que poder reconstruir el castell i l’er-
mita. Al tractar-se d’un bé cultural d’interès nacional 
la Generalitat ha d’adoptar un paper actiu, juntament 
i d’acord a l’Ajuntament de Gavà en la reconstrucció 
de les antigues edificacions i en la rehabilitació de les 
zones adjacents.

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 col·laborar econòmica i tècnicament, juntament 
amb l’Ajuntament de Gavà en la reconstrucció i reha-
bilitació del Castell d’Eramprunyà i l’ermita de Sant 
Miquel.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2008

Josep Llobet Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	del	conveni	de	col·laboració	amb	
l’Ajuntament	de	Barcelona	per	a	millorar	
la	qualitat	de	la	xarxa	sanitària
Tram. 250-00741/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 21365 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, M. 
Belén Pajares i Ribas i Rafael López Rueda, diputats, 
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

La millora i l’actualització de les instal·lacions de la 
sanitat pública catalana és una de les primeres prioritats 

1. Publicar anualmente una liquidación territorializada 
de sus presupuestos, desagregada por programas y des-
glosada por provincias, comarcas y municipios.

2. Presentar ante el Parlamento de Cataluña dicha li-
quidación para que sea sometida a debate por parte de 
todos los grupos parlamentarios.

3. Llevar a cabo las acciones necesarias para instar al 
Gobierno de España a que, igualmente, publique, con 
una periodicidad anual, una liquidación territorializada 
de sus presupuestos, desagregada por programas y des-
glosada por provincias y Comunidades Autónomas para 
su posterior presentación y debate en el Senado.

Palau del Parlament, 4 de febrero de 2008

El Portavoz El diputado de Ciutadans - 
 Partido de la Ciudadanía

Albert Rivera Díaz José Domingo Domingo

Proposta	de	resolució	sobre	la	rehabili-
tació	del	castell	d’Eramprunyà	i	de	l’er-
mita	de	Sant	Miquel,	a	Gavà	(Baix	Llo-
bregat)
Tram. 250-00740/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 21340 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit 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

Al terme municipal de Gavà (Baix Llobregat) en un 
paratge des del que es domina la plana del Delta del 
Llobregat, hi ha enclavat una antiga edificació. Es trac-
te del Castell d’Eramprunyà, del que tenim la primera 
referència documental el segle x.

Va ser el centre d’un terme (el terme del castell d’Eram-
prunyà) que en l’època medieval va arribar a controlar 
els actuals territoris de Gavà, Begues, Castelldefels, 
Sant Climent de Llobregat, Viladecans i una part de 
Sant Boi de Llobregat. El castell d’Eramprunyà va ésser 
construït com a part del sistema defensiu de la frontera 
entre Al-Andalus i l’Imperi Carolingi i com a seu del 
control polític i econòmic i militar en la zona entre el 
Garraf i el Llobregat.

Al conjunt del Castell d’Eramprunyà però com a edifi-
cació externa al seu recinte fortificat hi trobem l’ermita 
de Sant Miquel de l’Eramprunyà. L’ermita presenta una 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	del	paper	de	les	organitzacions	
patronals	en	la	formació	de	tutors	d’em-
presa
Tram. 250-00742/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
Reg. 21367 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

Des del Grup parlamentari de CiU es considera que cal 
apostar per un sistema de formació professional que, en 
el seu conjunt, prepari als ciutadans pels continus reptes 
als quals està sotmesa la nostra economia amb l’objectiu 
de poder competir a l’exterior.

En aquest sentit cal posar en valor el paper de les orga-
nitzacions patronals més representatives.

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a reconèixer a les organitzacions patronals 
més representatives el seu paper imprescindible en la 
formació dels tutors d’empresa, i els doti dels recursos 
necessaris per poder-la dur a terme.

Palau de Parlament, 4 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

que s’ha d’afrontar alhora d’anar millorant la situació 
precària que molts establiments sanitaris estan patint en 
el darrers anys. La manca d’unes condicions adequades 
per atendre d’una forma correcta i adient als pacients, 
la no actualització dels equipaments i l’existència d’un 
notable dèficit tant de recursos humans com materials, 
fan que el col·lapse del sistema sanitari català sigui una 
realitat molt habitual en el dia a dia dels usuaris.

Aquesta situació està present en molts centres d’aten-
ció primària, així com altres establiments del sistema 
sanitari català. El 14 de juliol de 2004 es va signar un 
conveni de col·laboració per els anys 2003-2007 entre 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona 
que té per objecte la millora de la qualitat de la Xarxa 
Sanitària de la ciutat.

El conveni de col·laboració recull un conjunt d’accions 
amb les que pretén solucionar la problemàtica que pa-
teixen el centres de saluts públics. Unes actuacions que 
van dirigides a la millora de les infrastructures de la 
ciutat de Barcelona amb la construcció de nous equi-
paments i la reforma o ampliació d’altres.

Un cop ha expirat el termini del conveni, és hora de fer 
balanç. Actualment gran part de les actuacions previstes 
pel conveni de col·laboració no s’han dut a terme, en 
altres casos no s’han complert els terminis. El Govern 
de la Generalitat no ha complert el seu compromís per 
la qual cosa, encara avui, no s’han resolt els dèficits de 
molts centres sanitaris a la ciutat de Barcelona, tot i el 
compromís reflectit en el conveni de col·laboració entre 
ambdues administracions.

Els darrers esdeveniments han posat de manifest la 
conveniència d’assolir els compromisos ja contrets, així 
com l’urgent necessitat posar en marxa un nou conveni 
de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona pels anys 2008-2011, amb el que intervenir 
d’una forma integral els centres d’atenció primària que 
s’han recollit en el conveni dels anys 2004-2007, així 
com finalitzar els compromisos del anterior conveni.

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 Ge-
neralitat a:

1. Donar compliment del Conveni de Col·laboració pels 
anys 2004-2007 signat entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona.

2. Establir els contactes amb l’Ajuntament de Barcelona 
per tal de arribar a la signatura d’un nou conveni de 
col·laboració pels anys 2008-2011 entre ambdues ad-
ministracions que tingui per objectiu pal·liar el dèficit 
dels serveis sanitaris de la ciutat de Barcelona, tant en 
equipaments com en recursos humans i materials.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez, Belén Pajares i Ribas, Rafael 
López i Rueda
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proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que en el termini d’un mes posi tots els mitjans 
materials i humans necessaris per tal que de manera 
urgent es pugui finalitzar correctament l’obra del CEIP 
Taialà de la ciutat de Girona.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez Josep Enric Millo i Rocher, Ra-
fael López i Rueda

Proposta	de	resolució	sobre	l’eixampla-
ment	dels	marges	de	la	carretera	Gi-552,	
entre	Viabrea	i	Sant	Feliu	de	Buixalleu
Tram. 250-00744/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21570 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Crespo i Llo-
bet, 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

La carretera GI-552 que uneix els municipis de Viabrea 
amb St. Feliu de Buixalleu en la part sud del tram, pas-
sant pel municipi de Breda. Breda compta en la part 
nord del municipi, un elevat volum d’indústria, el qual 
genera un trànsit elevat de camions. La carretera GI-552 
és en l’actualitat estreta per al pas de vehicles de gran 
tonatge, fet que repercuteix negativament en la indústria 
per la negativa de molts transportistes a fer el trajecte 
degut a la seva perillositat.

En data 7 de novembre, es preguntava al Govern per les 
actuacions previstes per l’eixamplament de la carretera 
GI-552. En data 21 de desembre, el Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques responia que la carretera 
GI-552 en el tram que va des del PK 0 a la c-35, fins al 
PK 2 a Viabrea i el PK 4 a Breda van ser objecte d’una 
actuació de reforçament del ferm, per la qual cosa les 
condicions del paviment són correctes. I que en consi-
deració a aquest fet, no es preveu cap actuació de mi-
llora general sobre el tram esmentat de la GI-552 per ser 
executat a curt termini.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió:

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a portar 
a termes les obres d’eixamplament dels marges de la 

Proposta	de	resolució	sobre	el	finiment	
de	les	obres	del	CEIP	Taialà,	de	Girona

Tram. 250-00743/08

Presentació

Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 21399 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric Millo 
i Rocher i Rafael López i Rueda, diputats del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra presenten la següent proposta 
de resolució:

exposiCió de motius

L’escola CEIP Taialà de Girona ja va començar el curs 
escolar 2007/2008 envoltat de protestes. En aquell mo-
ment els alumnes d’aquesta Escola van començar el curs 
escolar 5 dies més tard que la resta d’alumnes de Girona 
perquè les obres no s’havien acabat encara malgrat el 
compromís del Departament d’Educació assegurant que 
les obres estarien concloses al mes de setembre.

A dia d’avui, 4 mesos desprès, les obres encara no s’han 
finalitzat. Les condicions en les quals han de conviure 
cada dia els alumnes, professors i treballadors del centre 
són pèssimes donat el mal estat d’algunes de les zones 
de l’Escola. Degut a les reformes que s’estan duent a 
terme equipaments necessaris com per exemple la Bi-
blioteca o la Pista Poliesportiva no estan disponibles 
en aquest centre escolar. Hi ha molts altres elements 
d’aquesta infrastructura que estan inacabats o malmesos 
per la falta de rigor en que s’han dut a terme les obres. 
En un mateix sentit la direcció del centre ha denunciat 
la manca de personal que està treballant en l’obra, fet 
que sens dubte va en deteniment de l’agilitat amb la qual 
s’haurien d’haver dut a terme aquestes obres tenint en 
conte que el curs escolar va de setembre a juny, fet que 
demostra la manca de planificació per part del Depar-
tament d’Educació d’aquesta obra.

Tots aquest fets han dut als pares, alumnes, treballadors 
i direcció del centre ha mobilitzar-se per reclamar la 
finalització immediata de les obres d’aquesta Escola 
cosa totalment raonable donada la situació en la que es 
troben actualment.

Per aquest motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:
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Per tal, doncs, d’evitar greuges entre col·lectius de perso-
nal laboral i funcionari, personal que en molts casos re-
alitza tasques similars, i per fer possible que la prestació 
del servei es realitzi en les millors condicions sobretot 
per aquells serveis de prestació directa al ciutadans,

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent

proposta de resoluCió

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

1. Sol·licitar al govern espanyol que en el termini màxim 
de sis mesos presenti al Congrés dels Diputats l’estudi 
a què fa referència la disposició addicional sisena de la 
llei 7/2007.

2. Instar al govern espanyol que adeqüi, en allò que 
correspongui, la normativa reguladora de la seguretat 
social per tal que l’1 de gener de 2009, el personal fun-
cionari que ho sol·liciti pugui acollir-se a la jubilació 
parcial.»

Parlament de Catalunya, 25 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	projecte	
de	llei	d’organització	i	funcionament	de	
l’Administració	de	la	Generalitat
Tram. 250-00746/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21572 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

proposta de resoluCió soBre el projeCte de llei d’or-
ganitzaCió i funCionament de l’administraCió de la 
generalitat

exposiCió de motius

En la sessió informativa tinguda, a petició pròpia, pel 
conseller de Governació i Administracions Públiques al 
Parlament de Catalunya, amb data 21 de febrer de 2007, 
relativa a les línies d’actuació que se seguirien des del 
seu departament, va manifestar que el conjunt d’actuaci-
ons previstes en la seva agenda política es desplegarien 
al voltant de tres eixos bàsics: en primer lloc, millorar 
l’organització i la qualitat dels serveis, en segon lloc 

carretera Gi-552 que uneix Viabrea amb St. Feliu de 
Buixalleu».

Palau del Parlament, 23 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Crespo i Llobet
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	jubilació	
parcial	dels	funcionaris
Tram. 250-00745/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21571 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

proposta de resoluCió soBre la juBilaCió parCial dels 
funCionaris

exposiCió de motius

L’article 12 de la Llei 8/1980, del Estatuto de los Tra-
bajadores, regula el contracte a temps parcial i el con-
tracte de relleu, establint en correspondència la jubila-
ció parcial. Aquesta previsió legislativa ha fet possible 
que personal laboral de les diferents administracions 
públiques catalanes poguessin acollir-se a la jubilació 
parcial, fet que ha comportat un benefici tant personal 
com pel servei objecte de prestació.

La Llei 40/2007, de 4 de desembre, de medidas en ma-
teria de Seguridad Social, introdueix modificacions al 
text refós de la Ley General de la Seguridad Social, 
regulant novament la jubilació parcial.

L’article 67 de la Llei 7/ 2007, de 12 d’abril, de l’Es-
tatuto Básico del Empleado Público, estableix que la 
jubilació dels funcionaris pot ser: voluntària, forçosa, 
per la declaració d’incapacitat permanent, i parcial. I 
determina que escau la jubilació parcial, a sol·licitud 
de l’interessat, sempre que el funcionari compleixi els 
requisits i les condicions establertes en el règim de Se-
guretat Social que li sigui aplicable.

La disposició addicional sisena de la Llei esmentada 
a l’apartat anterior, estableix que el Govern ha de pre-
sentar al Congrés dels Diputats un estudi sobre els di-
ferents règims d’accés a la jubilació dels funcionaris 
que contingui, entre altres aspectes, recomanacions 
per assegurar la no-discriminació entre col·lectius amb 
característiques similars i la conveniència d’ampliar la 
possibilitat d’accedir a la jubilació anticipada de deter-
minats col·lectius.



18 de febrer de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 214

66

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

proposta de resoluCió soBre el deCret de mesures per 
a la millora de la qualitat dels serveis púBliCs i les 
Cartes de serveis

exposiCió de motius

L’article 30 de l’Estatut d’autonomia regula el dret d’ac-
cés als serveis públics i a una bona Administració. En 
aquest sentit, totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis 
econòmics d’interès general, i les administracions públi-
ques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards 
de qualitat d’aquests serveis, amb independència del seu 
règim de prestació.

Igualment, les lleis han de regular les condicions d’exer-
cici i les garanties dels drets i han de determinar els casos 
en què les administracions públiques de Catalunya i els 
serveis públics que en depenen han d’adoptar una carta 
de drets dels usuaris i d’obligacions dels prestadors.

Així mateix, el Pla per al període 2007-2010, aprovat 
pel Govern, especifica que «modernitzar l’administració 
vol dir modernitzar els recursos de què disposa, tant 
humans com materials, i vol dir, en definitiva, acostar 
el producte que ofereix l’administració als ciutadans i 
ciutadanes, empreses i altres administracions». I, per 
això, preveu l’aprovació d’un decret de mesures per a la 
millora de la qualitat dels serveis públics. L’aprovació 
d’aquest decret ha estat anunciat, amb caràcter imme-
diat i de forma reiterada, pel conseller de Governació i 
Administracions Públiques.

D’altra banda, en la sessió informativa a petició pròpia, 
tinguda pel conseller de Governació i Administracions 
Públiques al Parlament, amb data 21 de febrer de 2007, 
sobre les línies d’actuació que se seguirien des del seu 
departament, va manifestar que la administració havia 
d’orientar-se als ciutadans, que calia saber quines ex-
pectatives tenien dels serveis públics i que calia avalu-
ar la seva satisfacció i orientar les organitzacions a la 
millora contínua. Per assolir aquesta finalitat el Govern 
impulsaria les cartes de serveis als ciutadans per infor-
mar-los sobre els serveis que s’ofereixen, la unitat que 
els presta, els drets que els assisteixen, i les condicions 
del servei en termes de compromisos.

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

proposta de resoluCió

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

1. Aprovar, amb caràcter immediat, el decret de mesu-
res per a la millora de la qualitat dels serveis públics.

2. Aprovar, de forma simultània, les cartes de serveis als 
ciutadans per informar-los sobre els serveis que s’ofe-
reixen, el règim de prestació, el seu accés, els drets que 
assisteixen als ciutadans, i les condicions del servei en 
termes de compromisos».

Parlament de Catalunya, 24 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

construir, un model propi de funció pública i de direc-
ció pública, i, finalment, desenvolupar l’Administració 
electrònica.

Així mateix, el conseller de Governació i Administra-
cions Públiques va afirmar que la configuració actual 
de l’Administració de la Generalitat era una amalgama 
d’entitats amb regulacions jurídiques variades, que volia 
simplificar i establir l’agència com a fórmula genèrica 
més operativa, i que l’Administració de la Generalitat, 
a la qual s’adscriurien mitjançant la figura del contracte 
de gestió i altres fórmules apropiades, hauria de tenir 
una bona relació amb aquests organismes. D’aquesta 
manera, es reforçaria el paper estratègic que correspon 
als departaments i s’assignarien les responsabilitats exe-
cutives a aquestes entitats.

El conseller va anunciar, igualment, que com a resposta 
a aquests nous escenaris, calien introduir mesures de 
caire legislatiu, i per això es va comprometre a presentar 
al Parlament, durant el mateix any 2007, un projecte de 
llei d’organització i funcionament de l’Administració de 
la Generalitat.

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

proposta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar al Parlament de Catalunya, d’acord 
amb el seu compromís i amb caràcter immediat, el pro-
jecte de llei d’organització i funcionament de l’Admi-
nistració de la Generalitat».

Parlament de Catalunya, 24 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	decret	
de	mesures	per	a	la	millora	de	la	qua-
litat	dels	serveis	públics	i	les	cartes	de	
serveis
Tram. 250-00747/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21573 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució
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Així, doncs, la secretaria esmentada emet la citada ins-
trucció per al personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat «Amb la finalitat d’establir una aplicació 
homogènia i coordinada dels diferents aspectes que te-
nen un impacte immediat i per tal de procurar criteris 
interpretatius que facilitin l’aplicació de la normativa 
bàsica i en determinin l’encaix en el marc normatiu 
que regeix les relacions d’ocupació a l’Administració 
de la Generalitat».

El Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes 
de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, inclou en l’àmbit d’apli-
cació el personal al servei de les corporacions locals 
situades en el territori de Catalunya, en els termes 
que estableix la legislació sobre funció pública lo-
cal.

Atenent el títol XX de Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei munici-
pal i de règim local de Catalunya, en relació al personal 
dels ens locals.

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

proposta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar unes instruccions que continguin i 
facilitin criteris d’interpretació sobre les disposicions 
normatives directament aplicables des de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2007, i les que tenen una aplicació 
diferida fins a la promulgació i entrada en vigor de 
la normativa reguladora de la funció pública cata-
lana.»

Parlament de Catalunya, 24 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplica-
ció	del	dret	individual	dels	empleats	
públics	a	l’exercici	efectiu	de	les	funci-
ons	pròpies	de	llur	condició	professio-
nal,	d’acord	amb	la	progressió	assolida	
en	la	carrera	professional
Tram. 250-00749/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21575 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 

Proposta	de	resolució	sobre	el	personal	
funcionari	i	laboral	dels	ens	locals
Tram. 250-00748/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21574 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Pilar Pifarré i Matas, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

proposta de resoluCió soBre el personal funCionari i 
laBoral del ens loCals

exposiCió de motius

L’article 136 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dis-
posa que correspon a la Generalitat en matèria de fun-
ció pública, respectant el principi d’autonomia local: 
a) la competència exclusiva sobre el règim estatutari 
del personal al servei de les administracions públiques 
catalanes i sobre l’ordenació i organització de la funció 
pública, b) la competència compartida per al desen-
volupament dels principis ordenadors de l’ocupació 
pública, sobre l’adquisició i la pèrdua de la condició 
de funcionari, les situacions administratives i els drets, 
els deures i les incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques, i c) la competència 
exclusiva, en matèria de personal laboral, per a l’adap-
tació de la relació de llocs de treball a les necessitat 
derivades de l’organització administrativa i sobre la 
formació d’aquest personal.

la Llei 7 /2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Em-
pleat Públic, disposa al punt 1 de l’article 2 que aquest 
Estatut és d’aplicació al personal funcionari i, en allò que 
procedeixi, al personal laboral al servei de determinades 
Administracions Públiques d’entre les quals es troben les 
Administracions de les Entitats Locals.

La Secretaria de Funció Pública i Modernització de 
l’Administració del departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques, amb data 6 de juny de 2007, 
va dictar una instrucció per a l’aplicació de determinats 
aspectes de la Llei 7/2007, per a l’Administració de la 
Generalitat, citant textualment que l’esmentada Llei «ha 
entrat en vigor el dia 13 de maig d’enguany» i que «Si bé 
moltes de les previsions tenen una aplicació diferida a 
l’entrada en vigor de la legislació reguladora de la funció 
pública catalana, d’altres tenen vigència immediata i són 
d’aplicació directa al personal funcionari i laboral inclòs 
dins el seu àmbit subjectiu d’aplicació».
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blics que tinguin un grau superior consolidat al nivell 
del lloc que passin a ocupar.»

Parlament de Catalunya, 22 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Pilar Pifarré i Matas
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	code-
senvolupament
Tram. 250-00750/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21576 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent Proposta de resolució

exposiCió de motius

Per tal de donar compliment real al Pla anual de Coo-
peració 2007 i millorar la qualitat de la cooperació al 
Desenvolupament, concretament millorar la gestió de 
la política pública de cooperació al desenvolupament, 
millorant la planificació estratègica i programàtica 
mitjançant el desplegament dels instruments previstos 
en el Pla director de Cooperació al desenvolupament 
2007-2010.

Atès que les línies estratègiques estructuren les pri-
oritats d’intervenció sectorial de la cooperació per al 
desenvolupament de la Generalitat.

Atès que es reconeix el codesenvolupament, com una 
eina potent d’integració de les persones nouvingudes 
esdevenint actor de cooperació i punt de connexió amb 
la terra d’acollida i el país d’origen.

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU pre-
senta la següent:

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

1. Elaborar i concretar definitivament l’estratègia de 
codesenvolupament en el pla de cooperació al desen-
volupament 2008, línia estratègica que faria referència 
a les actuacions al sud treballant des del nord aquells 
que són els millors coneixedors de la realitat on van 
adreçades les actuacions de cooperació al desenvolu-
pament. Concretant prioritats d’intervenció i actuacions 
principalment en països de procedència de la majoria 
d’immigrants arribats al nostre país.

Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució

proposta de resoluCió soBre l’apliCaCió del dret indi-
vidual dels empleats púBliCs a l’exerCiCi efeCtiu de les 
funCions o tasques pròpies de la seva CondiCió profes-
sional, d’aCord amB la progressió assolida en la seva 
Carrera professional

exposiCió de motius

L’article 136 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
disposa que correspon a la Generalitat en matèria de 
funció pública, respectant el principi d’autonomia local, 
entre d’altres, la competència exclusiva sobre el règim 
estatutari del personal al servei de les administracions 
públiques catalanes i sobre l’ordenació i organització de 
la funció pública, i la competència compartida per al 
desenvolupament dels principis ordenadors de l’ocupació 
pública, sobre l’adquisició i la pèrdua de la condició de 
funcionari, les situacions administratives i els drets, els 
deures i les incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques.

L’article 14 de la Llei 7/ 2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic, estableix per als empleats 
públics, en correspondència amb la naturalesa jurídica 
de la seva relació de servei, una sèrie de drets indivi-
duals entre els quals hi ha el de l’exercici efectiu de les 
funcions o tasques pròpies de la seva condició profes-
sional i d’acord amb la progressió assolida en la seva 
carrera professional.

L’article 14 del capítol I del títol III, sobre drets dels 
empleats públics, produeix efectes a partir de l’entrada 
en vigor d’aquest Estatut.

Atès que un important nombre d’empleats públics han 
estat cessats o remoguts del lloc de treball que ocupa-
ven, passant a ocupar llocs i a exercir funcions que no 
es corresponen amb el grau de progressió assolida en 
la seva carrera professional,

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

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

1. Revisar, amb caràcter immediat, les funcions que 
realitzen totes els empleats públics que, amb caràcter 
forçós, ocupen en l’actualitat llocs de treball de nivells 
inferiors al del grau consolidat que els correspon.

2. Adequar les funcions que es desenvolupen al nivell 
de progressió professional assolida.

3. Revisar i, si correspon, homogeneïtzar els nivells 
dels llocs de treball que ocupen si les funcions que 
exerceixen són anàlogues a altres llocs de la relació de 
llocs de treball que tenen assignats un nivell superior.

4. Reglamentar un procediment clar i transparent per a 
tots els casos en què es produeixin cessaments i canvis 
de lloc, amb caràcter forçós, per a tots els empleats pú-
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la planificació territorial del país, el PEIN s’incardina 
amb el Pla territorial general de Catalunya (aprovat pel 
Parlament de Catalunya l’any 1995), del qual esdevé un 
instrument de desplegament, de manera que les seves 
determinacions tenen caràcter vinculant per a tots els 
altres instruments de planificació física.

Un país que vulgui disposar d’un model de protecció 
dels seus espais d’alt valor ecològic i paisatgístic, ha 
de ser capaç de gestionar-los de manera àgil i eficaç, 
permetent la implicació i la participació dels diferents 
nivells de l’Administració. Per aconseguir-ho, les pro-
postes que es formulen per a modificar els límits dels 
espais, han de ser treballades conjuntament amb els 
agents implicats en la gestió de cada territori, facilitant 
en tot moment una informació clara i transparent.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya es va comprometre fa mesos 
a protegir íntegrament el Parc de Collserola abans de 
finalitzar l’any. Això no ha estat així, i enlloc d’aques-
ta protecció efectiva, han aparegut als mitjans de co-
municació informacions inconcretes i en algun cas 
contradictòries. Els ajuntaments afectats no han estat 
degudament informats dels canvis que s’ha proposat 
realitzar en els límits d’aquest important espai protegit, 
el que ha creat una gran incertesa, ja que s’ha arribat a 
afirmar, per exemple, la voluntat de reduir el límit de la 
zona protegida en algunes àrees que quedarien excloses 
de la nova proposta.

Cal posar de manifest, doncs, que la proposta de deli-
mitació del Parc de Collserola, aspecte d’especial sen-
sibilitat i transcendència pels milers de ciutadans en 
la seva àrea d’influència, no s’ha portat a terme en les 
condicions esperades de d’informació i transparència.

Finalment, es considera que cal aprofitar l’ocasió que 
suposa una modificació legislativa d’aquest tipus per dur 
a terme una efectiva integració d’aquest espai natural 
amb les altres zones PEIN que li són properes, per tal 
de garantir la seva interconnexió i un funcionament eco-
lògic en xarxa. A més, s’ha de tenir en compte també 
que, tot i que s’han produït nombroses manifestacions 
en sentit favorable, algunes infraestructures viàries que 
amenacen el Parc, com ara l’anomenat Vial de Cornisa, 
es mantenen en la planificació.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en seu parlamentària, en el termini de 6 mesos, un 
projecte de llei de creació del Parc Natural de la Serra 
de Collserola que estableixi el règim jurídic i de gestió 
per a la seva preservació i restauració, quan escaigui, 
dels sistemes naturals terrestres, dels valors geològics, 
botànics, faunístics i ecològics i dels elements d’interès 
cultural que conté i de la integritat del seu paisatge, en 
els següents termes:

1. Aquest projecte de llei ha de delimitar el conjunt 
d’àmbits de protecció especial i aquelles zones que li-
miten amb l’àrea protegida i que tinguin un interès eco-
lògic i paisatgístic que les faci mereixedores d’assolir 

2. Establir convenis de col·laboració i/o convocar con-
curs públic per a la concessió de subvencions destinats 
a incrementar projectes de cooperació basats en el co-
desenvolupament durant l’any 2008.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	delimi-
tació	i	la	declaració	com	a	parc	natural	
del	parc	de	Collserola
Tram. 250-00751/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21577 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Joan Recasens i Gui-
not, i Anna Figueras i Ibàñez, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent

proposta de resoluCió soBre la delimitaCió del parC de 
Collserola i la seva deClaraCió Com a parC natural

exposiCió de motius

La protecció dels espais d’interès natural a Catalunya té 
com un dels seus instruments legals principals la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Entre els ob-
jectius principals d’aquesta llei està el de protegir, con-
servar, gestionar i, si s’escau, restaurar i millorar la di-
versitat genètica, la riquesa i la productivitat dels espais 
naturals de Catalunya, els quals han d’ésser compatibles 
amb el desenvolupament i la utilització dels recursos na-
turals i ambientals, en el marc de la protecció del medi i 
de l’ordenació racional i equilibrada del territori.

Aquesta protecció d’espais es concreta arreu del país 
en un nivell de protecció territorial que correspon a 
l’anomenat Pla d’espais d’interès natural (en endavant 
PEIN), aprovat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de 
desembre, que té precisament els seus orígens al capítol 
III (articles 15 al 20) de l’esmentada Llei d’espais natu-
rals. Consisteix a establir sobre determinades zones que 
contenen valors naturals d’interès general un règim ju-
rídic destinat a garantir la conservació d’aquests valors 
enfront dels possibles impactes negatius que poden patir 
(urbanitzacions, pedreres, infraestructures, etc.).

El PEIN és un instrument de planificació territorial, 
amb categoria de pla territorial sectorial. Això significa 
que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i 
que les seves disposicions normatives són d’obligatori 
compliment per a les administracions públiques de la 
mateixa manera que per als particulars. En el context de 
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Atès que en els pressupostos de la Generalitat per 2008 
no hi ha la realització d’aquesta obra.

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca per unanimitat 
ha pres l’acord de reiterar aquest equipament d’acord 
amb les múltiples promeses realitzades pel Govern de 
la Generalitat.

Es per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat que prengui les mesures i faci les previsions 
necessàries per tal que, una vegada definitiu el projecte, 
procedeixi amb la màxima urgència a construir el segon 
ambulatori on pugui haver-hi la segona àrea bàsica de 
salut de Vilafranca.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	de	
les	demandes	de	l’Ajuntament	de	Subi-
rats	i	d’altres	municipis	de	l’Alt	Penedès	
amb	relació	als	danys	que	ocasiona	el	
pas	del	tren	d’alta	velocitat	per	la	co-
marca
Tram. 250-00753/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21579 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

exposiCió de motius

Les obres que actualment s’estan duen a terme en el 
pas de l’AVE pel Penedès estan provocant diversos 
desperfectes en infraestructures que afecten els serveis 
de diverses poblacions de la comarca. En aquest sentit, 
cal destacar aquells que l’Ajuntament de Subirats ha 
posat de manifest i explicitat la corresponent denuncia 
davant d’Adif sense que se’ls hagi donat cap tipus de 
resposta.

Les obres que han estat afectades corresponen a diver-
sos baixants d’aigua, el ferm de ponts mal compactats, 
talussos molt verticals que la pluja ha malmès com tam-
bé una pobra sembra.

aquest grau de protecció, d’acord amb les disposicions 
de la Llei 12/1985, del 13 de juny, d’espais naturals.

2. D’acord amb els ens locals, el projecte de llei ha de 
preveure la delimitació i protecció dels espais naturals 
del futur Parc Natural de la Serra de Collserola, incloent 
totes les infraestructures avui previstes en el planeja-
ment i aquelles que puguin incloure’s en el mateix en 
el marc de la redacció de la proposta de Pla territorial 
de l’àmbit metropolità de Barcelona, en elaboració, o 
altres planejaments urbanístics que puguin afectar la 
preservació dels valors ecològics i paisatgístics de la 
serra de Collserola a protegir.

Palau del Parlament, 7 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola; portaveu del G. P. CiU; Joan 
Recasens i Guinot, diputat del G. P. CiU; Anna Figueras 
i Ibàñez, diputada del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	segon	ambulatori	a	Vilafran-
ca	del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-00752/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21578 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

exposiCió de motius

Atès que l’increment de població que tenen Vilafranca 
i l’Alt Penedès fa que, entre altres coses, se saturi el 
servei mèdic ambulatori,

Atès que segons els criteris marc d’organització de 
l’atenció primària s’entén que assignar una sola àrea 
bàsica de salut correspon a les poblacions d’entre 5.000 
i 25.000 habitants, i Vilafranca ja fa bastants anys que 
està per sobre d’aquests nivells.

Atès que l’edifici on està ubicat l’actual àrea és insufici-
ent per encabir l’increment de professionals que neces-
sita Vilafranca, i que la situació s’ha fet cada dia més 
insostenible,

Atès que ja està acordada la cessió dels terrenys on s’hi 
ha d’ubicar el segon ambulatori així com licitada la re-
dacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de segu-
retat i salut, el Pla de manteniment, l’estudi geotècnic i 
el projecte d’activitats per a llicència ambiental i poste-
rior direcció d’obra per a la construcció del nou Centre 
d’Atenció Primària de Vilafranca del Penedès.
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Tanmateix, a la carretera C-31 es tracta de barreres 
de nova instal·lació, per la qual cosa la correcta gestió 
hagués estat col·locar-les ja amb les seves mesures de 
protecció corresponents.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instal·lar 
faldons de protecció, de manera immediata, en les bar-
reres de seguretat del nou desdoblament de carretera 
C-31 entre Palamós i Palafrugell, al Baix Empordà.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	funcionament	de	dos	pisos	tutelats	
per	a	persones	amb	discapacitat	a	la	
Bisbal	d’Empordà	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00755/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21581 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

proposta de resoluCió soBre la posada en funCiona-
ment de dos pisos per a persones amB disCapaCitat a la 
BisBal d’empordà (Baix empordà)

exposiCió de motius

El municipi de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) 
no disposa a dia d’avui de cap plaça de pis tutelat per 
a persones discapacitades. Malgrat ser la capital de la 
comarca i haver-hi oferta a municipis com Palafrugell, 
Sant Feliu de Guíxols o Calonge-Sant Antoni, els possi-
bles usuaris d’aquest servei a la Bisbal i zona d’influèn-
cia (unes 20.000 persones) no tenen a la seva disposició 
aquest servei.

Diversos col·lectius d’atenció a les persones amb dis-
capacitat de la comarca han demanat repetidament la 
creació de pisos tutelats a la Bisbal, sense que s’hagi 
rebut cap resposta en positiu per part del Govern de la 
Generalitat.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

L’Ajuntament de Subirats fa mes d’un any que ha pre-
sentat aquestes denúncies acompanyades de dossiers 
fotogràfics que les avalen.

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 requerir el 
Ministeri de Foment a atendre les demandes de l’Ajun-
tament de Subirats així com la d’aquells altres municipis 
de la comarca de l’Alt Penedès que hagin expressat i 
posat en el seu coneixement danys col·laterals que ha 
suposat el pas de l’AVE per la comarca.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	faldons	de	protecció	al	nou	
tram	de	la	carretera	C-31,	entre	Palamós	
i	Palafrugell
Tram. 250-00754/08

Presentació
Reg. 21580 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

proposta de resoluCió per a la instal·laCió de faldons 
de proteCCió al nou tram de la Carretera C-31 entre 
palamós i palafrugell (Baix empordà)

exposiCió de motius

Les obres de desdoblament de la carretera C-31 entre 
Palamós i Palafrugell, a la comarca del Baix Empordà, 
han comportat la instal·lació de nombrosos nous trams 
de barreres de seguretat a la carretera. Aquestes bar-
reres, però, noves totes elles, no tenen cap mesura de 
protecció per als motoristes.

Aquest fet contrasta amb la suposada decisió del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques, 
àmpliament anunciada pels seus responsables, d’anar 
instal·lant faldons de protecció a les barreres ja exis-
tents per tal de reduir el risc de patir lesions en cas 
d’impacte. Com reconeix el mateix Departament, «els 
faldons contribueixen a repartir la pressió en cas de xoc 
d’un motorista contra els suports de les biondes, fet que 
redueix les possibilitats de patir talls o lesions greus a 
les extremitats».
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proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i 
executar el projecte per condicionar la carretera GI-644 
entre els municipis de Forallac i Serra de Daró.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	museu	de	les	Gavarres,	a	Calonge	-	
Sant	Antoni	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00757/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21583 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

proposta de resoluCió soBre la CreaCió del museu de 
les gavarres al muniCipi de Calonge - sant antoni 
(Baix empordà)

exposiCió de motius

Part del terme del municipi de Calonge, al Baix Empor-
dà, es troba inclòs en el massís de les Gavarres, decla-
rat espai d’interès natural. Les Gavarres tenen uns 350 
km2 d’extensió repartits per una vintena de municipis 
del Baix Empordà i el Gironès. La seva importància 
per al territori i la seva gent és molt gran i és un dels 
atractius que tenen al seu abast els visitants d’ambdues 
comarques.

La Generalitat és propietària avui del Castell de Ca-
longe, pràcticament rehabilitat, i que l’Ajuntament va 
demanar en el seu moment que pogués ser seu d’un 
futur museu etnològic de les Gavarres, un equipament 
avui inexistent. Amb aquest objectiu es van mantenir 
contactes amb diferents institucions, com el Consorci 
de les Gavarres, per fer-ho realitat. També el mateix 
ajuntament es va fer càrrec de la redacció d’un estudi 
sobre la seva viabilitat, sense que per part de la Gene-
ralitat s’hagi rebut una proposta en positiu sobre aquest 
tema.

Ubicar el museu en un equipament ja existent i clara-
ment infrautilitzat a dia d’avui com el castell permetria 
recuperar i posar a l’abast de tothom el patrimoni na-
tural del massís i el seu paper històric sobre la confi-
guració econòmica i demogràfica de la zona. A més, la 
proximitat del Museu de la Pesca, a Palamós, faria que 
la Costa Brava centre disposés de dos equipaments per 

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme els actuacions necessàries per aconseguir que, 
durant l’any 2008, la Bisbal d’Empordà pugui disposar 
de dos pisos tutelats per a persones discapacitades.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici-
onament	i	l’adequació	a	les	necessitats	
actuals	de	la	carretera	Gi-644,	entre	Fo-
rallac	i	Serra	de	Daró
Tram. 250-00756/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21582 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

proposta de resoluCió per CondiCionar i adequar a les 
neCessitats aCtuals la Carretera gi-644 entre els mu-
niCipis de forallaC i serra de daró (Baix empordà)

exposiCió de motius

La carretera GI-644 entre els municipis de Forallac i 
Serra de Daró ha experimentat els darrers anys un in-
crement pel que fa al nombre de vehicles que l’utilitzen 
de forma regular. Ha esdevingut la ruta que fan servir 
els habitants de la zona de la Bisbal d’Empordà per ac-
cedir a una part de la Costa Brava centre (Torroella de 
Montgrí, Pals, Begur...). Aquests augments del trànsit 
es donen també a l’estiu, atès que des de diferents parts 
de la comarca és la via utilitzada pels qui van cap a Tor-
roella de Montgrí o a nuclis com Ullastret, Peratallada, 
Palau-Sator, amb una oferta turística destacable.

Tot i que s’han fet algunes millores a la via, com les 
rotondes de Vulpellac i Canapost, i en aquests moments 
s’estan executant les de Serra de Daró i Ullastret, cal 
una intervenció general a la via per millorar el ferm 
i les amplades de la mateixa. Cal més il·luminació i 
calen unes voreres i uns vorals que avui no hi ha, a més 
d’eliminar alguns canvis de rasant.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent
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entendre que el Govern deixi la zona de l’espai urbà 
sobre la que ha actuat d’aquesta manera.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Adequar la totalitat de les obres que s’estan fent al 
municipi de Mont-ras (Baix Empordà) amb motiu del 
desdoblament de la carretera C-31 als continguts de la 
normativa vigent sobre barreres arquitectòniques, am-
pliar les voreres que siguin necessàries, moure de lloc 
les fanals mal posades i refer els espais destinats als 
autobusos per permetre la instal·lació de marquesines.

2. Prendre les mesures necessàries per evitar que aquest 
tipus de situacions es tornin a produir en obres noves 
executades pel Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
de	les	obres	de	l’accés	de	l’autopista	
C-16,	a	Vacarisses	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00759/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21585 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Rull i Andreu, 
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

proposta de resoluCió soBre l’exeCuCió de les oBres 
de l’aCCés de l’autopista C-16 a vaCarisses (vallès oC-
Cidental)

exposiCió de motius

L’autopista C-16 Montserrat ha esdevingut el gran eix 
de connexió entre el Bages i el Vallès Occidental. Tan-
mateix, atesa un configuració incompleta del sistema 
d’enllaços, ha romàs d’espatlles als municipis de Vilade-
cavalls i Vacarisses, especialment en llur comunicació 
amb Terrassa. En efecte, els usuaris de la C-16 només 
poden accedir a Vacarisses des de Manresa i incorpo-
rar-se a l’autopista en direcció a la capital del Bages. 
Aquesta mateixa situació absurda s’havia mantingut en 
uns termes similars a Viladecavalls fins fa tot just mig 
any.

mostrar la riquesa del mar i muntanya en el desenvolu-
pament del territori.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les actuacions necessàries per establir les bases 
de la creació del Museu de les Gavarres en el municipi 
de Calonge - Sant Antoni (Baix Empordà).

Palau del Parlament, 23 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’execu-
ció	de	les	obres	que	es	duen	a	terme	al	
nucli	urbà	de	Mont-ras	(Baix	Empordà)	
amb	motiu	de	l’ampliació	de	la	carrete-
ra	C-31
Tram. 250-00758/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21584 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

proposta de resoluCió soBre la CorreCta exeCuCió de 
les oBres que, amB motiu de l’ampliaCió de la C-31, 
s’estan portant a terme a l’altura del nuCli urBà de 
mont-ras (Baix empordà)

exposiCió de motius

El desdoblament de la carretera C-31 entre Palamós i 
Palafrugell, en el seu pas pel nucli urbà del municipi de 
Mont-ras, ha comportat un seguit d’obres d’urbanització 
l’execució de les qual no s’està fent de forma correcta. 
En concret, s’està incomplint la normativa sobre barre-
res arquitectòniques, amb voreres de menys de seixanta 
centímetres i d’altres que, amb fanals al mig, dificulten 
el pas de cotxets o cadires de rodes. També cal destacar 
que els espais destinats a les parades d’autobusos són de 
mida insuficient per poder-hi instal·lar marquesines.

L’execució de les obres és responsabilitat del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Públiques, i formen 
part dels acords amb que es va arribar amb l’Ajuntament 
de Mont-ras després de molts anys de debat. Els treballs 
per fer realitat el desdoblament han causat un important 
perjudici als habitants d’aquesta població i no es pot 
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Proposta	de	resolució	sobre	el	cabal	
del	Ter
Tram. 250-00760/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 21586 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Carles Puigdemont 
i Casamajó i Ramon Espadaler i Parcerisas, Diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que s’estableix als articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent proposta de 
resolució.

exposiCió de motius

L’Ajuntament de Girona va aprovar en el ple de 15 de 
gener, per unanimitat dels grups municipals, una moció 
que posteriorment ha estat traslladada al Parlament i al 
Govern, sobre la situació que pateix el riu Ter al seu pas 
per les comarques gironines.

La moció recorda la vulneració de la llei específica del 
riu Ter de l’any 1959, en què s’estableixen els cabals 
regulats amb els embassaments, i en què s’atorga a la 
ciutat de Barcelona fins a 8 m3/segon sempre i quan es 
puguin garantir els cabals necessaris per als regants, 
l’abastament de Girona i Costa Brava (1,6 m3/seg) i el 
cabal ecològic mínim del riu (3 m3/seg).

Aquest cabal mínim del riu no s’està complint durant 
gran part dels dies de l’any, ja que l’extracció que 
es fa cap a Barcelona és molt elevada i, sobretot en 
anys de sequera, es prioritza per damunt del cabal 
del riu.

Aquesta situació també vulnera el Pla de Cabals de 
Manteniment de la Generalitat.

Els municipis de la conca del Ter han estat durant molts 
d’anys solidaris amb gran part del territori català, es-
pecialment amb les comarques barcelonines. Aquesta 
solidaritat ha servit, com s’ha fet públic des del Consor-
ci Alba-Ter en reiterades ocasions, per a contribuir al 
desenvolupament econòmic i social de la nostra nació. 
Tanmateix, ha arribat a un punt en què, en part a causa 
de la sequera i en gran part a causa del transvasament 
sistemàtic d’aigua cap a d’altres conques catalanes, 
les comarques gironines demanen un replantejament 
d’aquesta situació.

Per això, i d’acord amb el que expressa la moció apro-
vada per l’Ajuntament de Girona, el Grup Parlamentari 
de Convergència i unió, presenta la següent:

L’impacte de l’autopista a Vacarisses és força signifi-
catiu, de fet la C-16 parteix el terme municipal, per bé 
que els seus habitants no en poden gaudir. Aquesta és 
la gran paradoxa. Si es tenen en compte les necessitats 
de mobilitat que generen el dipòsit controlat de residus 
de Coll Cardús i el Polígon Industrial de Can Torrella, 
la situació abans descrita esdevé insostenible.

El projecte de completar el sistema d’entrades i sortides 
de la C-16 a Vacarisses a fi de garantir la connexió amb 
Terrassa i, consegüentment, amb Barcelona ha quedat 
aturat des que el 2003 el Govern expressés la voluntat 
de resoldre aquest greuge.

El 6 de maig de 2004, l’actual conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en resposta a una pregunta 
escrita del diputat sotasignat assenyalava: «s’han do-
nat les ordres escaients per impulsar la finalització en 
l’Estudi Previ que estava redactant la Direcció Gene-
ral de Carreteres, en col·laboració i cooperació amb la 
Delegació del Govern a les Societats Concessionàries 
d’Autopistes i AUTEMA, societat concessionària de 
la C-16. Una vegada concretada la solució tècnica més 
adient caldrà redactar el projecte definitiu, sotmetent-
lo a informació pública i, posteriorment fer legalment 
un Conveni amb AUTEMA per a la seva construcció, 
conservació i explotació, que haurà de ser aprovat pel 
Govern de la Generalitat (...)».

És inaudit que es tardin quasi quatre anys a iniciar la 
tramitació d’un projecte d’aquestes característiques. 
Però és més greu que no hi hagi cap indici que el Go-
vern anomenat d’Entesa vulgui fer cap passa endavant 
per resoldre aquesta situació.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me totes les actuacions necessàries per tal de completar 
l’accés de l’autopista C-16, al terme de Vacarisses (Va-
llès Occidental), a fi que pugui ser plenament operatiu 
al llarg de l’any 2008».

Palau del Parlament, 31 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU
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ambulàncies que realitzen aquest transport assistencial 
els retornin a casa després d’haver acudit a una con-
sulta mèdica, anàlisi, exploració o servei de teràpia o 
rehabilitació.

Aquestes persones, amb salut precària i generalment 
amb greus deficiències físiques i mentals que, a més, 
requereixen d’atencions constants (medicaments, incon-
tinències, escalfor, menjar), passen soles o en compa-
nyia de familiars impotents, un veritable calvari cada 
vegada que han d’assistir a un d’aquests centres, cosa 
que, malauradament per les seves circumstàncies, es 
produeix molt sovint, convertint la seva limitada vida 
en un patiment permanent que no es correspon amb allò 
que caldria esperar d’una mínima assistència social; és a 
dir, que sigui respectuosa i curosa amb els pacients.

Aquests fets es produeixen, entre d’altres raons, perquè 
els serveis d’ambulàncies que realitzen aquests trans-
ports assistencials (prèviament sol·licitats pel metge de 
capçalera i, per tant, programats) no contemplen aquests 
desplaçaments com un servei integral d’anada i torna-
da, sinó que es limiten a portar al malalt al lloc de la 
cita. Posteriorment, el pacient, una vegada ha estat atès, 
ha de tornar a demanar l’ambulància com si es tractés 
d’una nova petició, la qual cosa fa que l’espera es produ-
eixi indefectiblement, sense tenir en compte que aquella 
persona ja porta més de dues o tres hores fora de casa.

La conclusió d’aquest drama quotidià és que moltes per-
sones malaltes que han d’anar al metge i requereixen 
d’aquest servei d’ambulàncies, passen un promig d’en-
tre quatre i sis hores (de vegades més) abandonades en 
passadissos o vestíbuls sense cap mena d’atenció i en 
la més absoluta de les indefensions, a causa d’un servei 
poc eficient.

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 crear un 
servei especial de trasllat per a persones grans i disca-
pacitats físics amb dificultats de mobilitat, per tal de 
garantir amb eficàcia i el menor temps s’espera possible, 
el seu trasllat, i posterior retorn a la llar, als centres 
sanitaris públics per tal de realitzar les seves visites 
mèdiques.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Fer un reconeixement institucional a la contribució i 
paper fonamental del riu Ter, a través de la seva apor-
tació d’aigua a les comarques barcelonines i gran part 
de Catalunya, al desenvolupament social i econòmic 
del país.

2. Explicitar el compromís amb el restabliment urgent 
del cabal ecològic del riu Ter, amb un calendari con-
cret.

3. Que els nous cabals aportats per les noves dessala-
dores serveixin per retornar una quantitat equivalent de 
cabal al riu Ter.

4. Que reconsideri els cabals previstos per al proper 
trimestre per evitar la mort biològica del Ter.

5. Demanar la publicació de les balances hídriques anu-
als de la conca del riu Ter, així com facilitar informació 
actualitzada públicament sobre els canals instantanis 
que circulen en diferents trams del riu Ter, la seva qua-
litat ecològica i els volums derivats cap a altres conques 
catalanes.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Carles 
Puigdemont i Casamajó, diputat del G. P. de CiU; Ra-
mon Espadaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	especial	de	trasllat	de	perso-
nes	grans	i	persones	amb	discapacitat	
física	amb	problemes	de	mobilitat
Tram. 250-00761/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21587 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Lluís Cleries i 
Gonzàlez, 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 CreaCió d’un servei 
espeCial de trasllat de persones grans i disCapaCitats 
físiCs amB proBlemes de moBilitat.

exposiCió de motius

Diàriament, nombroses persones grans i disminuïts fí-
sics, que no tenen mobilitat i necessiten ser traslladades, 
han d’esperar de dues a quatre hores en els hospitals i 
centres de rehabilitació de la sanitat pública a què les 
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

proposta de resoluCió:

«El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a crear un centre territorial de coordinació que 
gestioni les trucades d’emergències i urgències rebudes 
al 061, provinents de les comarques de l’Alt Pirineu i 
l’Aran, situat en el territori i dotat de professionals i de 
protocols adequats a la realitat del territori».

Palau del Parlament, 30 de gener de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu de G. P. CiU; Albert 
Batalla i Siscart, diputat del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Agustí López 
i Pla, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’un	conveni	de	col·laboració	
administrativa	per	a	formar	el	personal	
dels	centres	educatius	responsable	
dels	infants	amb	diabetis
Tram. 250-00763/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 21626 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,  
M. Belén Pajares i Ribas i Jordi Montanya i Mías, di-
putats, 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

La diabetis mellitus tipus 1 és una de les malalties crò-
niques més freqüents entre la població infantil i adoles-
cent de Catalunya. El Registre de diabetis de Catalunya 
en funcionament des de l’any 1987 manifesta que cada 
any prop de 140 persones menors de 14 anys presenten 
aquesta malaltia, de les quals entre 15 o 20 tenen menys 
de 5 anys en el moment del seu diagnòstic.

El diagnòstic d’una malaltia crònica implica canvis en 
la vida de les persones afectades i, mentre són infants, 
també en les seves famílies. S’ha de seguir una certa 
disciplina en els horaris d’alimentació, cal tenir cura 
en el tipus d’aliments o a l’hora de fer exercici, posar-
se insulina, són activitats certament compatibles amb 
una vida normal, però no sempre fàcils. En el cas dels 
menors s’ha de tenir en compte una realitat l’escola, ja 
que és un dels àmbits on passen més temps i on desen-

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	territorial	de	coordinació	del	
transport	sanitari	urgent	a	l’Alt	Pirineu
Tram. 250-00762/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21588 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Albert Batalla i Sis-
cart, Francesc Sancho i Serena, i Agustí López i Pla, Di-
putats, 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 CreaCió d’un Centre 
territorial de CoordinaCió del transport sanitari 
urgent a l’alt pirineu

exposiCió de motius

El Juny del 2006 el Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya va presentar el desplegament del nou 
model de transport sanitari urgent a Catalunya. Aquest 
nou model ha suposat un increment dels recursos, tant 
materials com humans, per fer front a les emergències 
mèdiques de la població catalana amb la intenció de 
poder arribar a tot el territori de Catalunya.

El nou model ha comportat la centralització de les de-
mandes del servei de transport sanitari urgent, mitjan-
çant una trucada al 061 a un únic centre coordinador 
d’urgències i emergències sanitàries de SEMSA, situat 
a l’àrea metropolitana de Barcelona, des del qual es 
valora el grau de l’alerta i s’activen els recursos adients 
seguint el protocol d’actuació vigent, tal i com indica la 
instrucció 03/2006 sobre Transport sanitari en l’àmbit 
del CatSalut.

Aquest sistema organitzatiu, que inicialment podria 
resultar eficient, ja que havia de simplificar als usuaris 
l’ús d’aquest servei, està demostrant després d’un any i 
mig de la seva posada en funcionament, que no és eficaç 
per les diferents situacions de descoordinació que s’han 
produït: retards de les ambulàncies per assistir a les 
diferents demandes provocats pel desconeixement de 
la zona i per activar vehicles que es troben a distancies 
excessives en temps, activació de recursos no adequats 
per la posterior connexió amb el sistema hospitalari...

Aquestes ineficàcies en el servei són generades princi-
palment pel desconeixement del territori on s’està pres-
tant el servei. La centralització d’aquest servei possi-
blement suposi un millora en termes d’eficiència, però 
ha quedat palès que genera una ineficàcia inassumible, 
sobretot tenint en compte que es tracta de la salut dels 
ciutadans.
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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 Ge-
neralitat a que, juntament amb les associacions que 
representen els malalts de diabetis a Catalunya, posi 
en marxa un conveni de col·laboració administrativa 
que tingui per objectiu estipular una sèrie de mesures 
bàsiques adreçades a la formació de les persones res-
ponsables dels infants amb diabetis, així com garantir 
l’existència als centres educatius del material necessari 
per al control de la malaltia.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez, Belén Pajares i Ribas, Jordi 
Montanya i Mías

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	d’un	projecte	de	llei	de	foment	de	
la	ciència	i	d’ordenació	de	la	recerca
Tram. 250-00764/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 21627 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.02.08

a la mesa del parlament

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez i 
Serra i Enric Millo i Rocher, diputats, 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

El Govern d’Entesa ha previst entre les seves prioritats 
legislatives l’aprovació d’una llei de la ciència. És cert 
que en el darrer tram de la VII legislatura el Govern va 
presentar un projecte de llei de foment de la ciència i la 
innovació i d’ordenació de la recerca que, malaurada-
ment i per les excepcionals circumstàncies polítiques 
viscudes, no va arribar a veure la llum i no va passar 
del tràmit d’esmenes al articulat.

Resulta evident a aquestes alçades que l’activitat cien-
tífica, el seu desenvolupament, la previsió d’importants 
recursos econòmics, humans i tècnics i la satisfacció 
d’un mercat cada cop més competitiu exigeixen un marc 
legal ampli, flexible i clarificador.

Des del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya entenem que l’aprovació d’una llei de la ciència 
hauria d’incloure, entre d’altres aspectes, els següents:

– la definició d’un marc conceptual rigorós

volupen activitats que poden suposar un risc en atenció 
a la malaltia que pateixen.

La formació i la informació sobre la diabetis a l’escola 
és un element essencial, tant per els alumnes com per el 
personal docent. Això permetrà ajudar als nens i nenes 
a superar les possibles barreres i a evitar les discrimi-
nacions que puguin donar-se. Els mestres han de saber 
què és la diabetis, quins són els símptomes d’una hipo-
glucèmia i la manera de resoldre-la. En aquest sentit el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha 
posat en marxa un protocol d’actuació per a la diabetis 
a l’escola. Una actuació on el que prima és el suport a 
la informació sobre la malaltia, els seus símptomes, així 
com la forma de resoldre els casos de hipoglucèmia. 
La prestació d’informació no és menyspreable, però no 
és suficient en els casos d’aquest tipus de malalties, i 
menys, quan qui la pateix són infants i adolescents.

L’Associació de Diabètics de Catalunya ha posat de 
relleu els problemes del dia a dia amb els controls i el 
subministrament de la insulina als menors. Aquestes 
dues actuacions són essencials per el control de la glu-
cosa en sang, així com també per evitar casos de hipo-
glucèmia i les seves possible conseqüències. Segons la 
pròpia associació no sempre hi ha personal docent que 
es faci responsable del subministrament de la insulina, 
tot i que els pares ho autoritzin expressament, eximint 
d’aquesta forma de responsabilitat a l’escola.

Situacions com aquestes no faciliten la integració dels 
menors amb diabetis, com tampoc els facilita a portar 
una vida normal sempre que es disposi del tractament 
adequat i d’una bona informació sobre con controlar-la.

En altres Comunitats Autònomes s’han posat en marxa 
iniciatives en els que a part de proporcionar l’adequa-
da informació als centres docents, als alumnes i al seu 
personal, s’ha apostat per dotar als centres educatius 
amb infants diagnosticats de diabetis mellitus del mate-
rial necessari per al control de la malaltia. Per articular 
aquesta iniciativa, és necessari l’esforç de diversos De-
partaments de la Generalitat, així com el de les entitats 
d’afectats per tal que sigui realitat i es faci en les con-
dicions necessàries i adequades.

El Govern de les Illes Balears, en concret la Conselleria 
de Salut i Consum i la Conselleria d’Educació i Cultu-
ra, juntament a l’Associació de persones amb Diabetis 
de les Illes Balears (ADIBA) han signat un conveni de 
col·laboració amb el que s’articula una sèrie de mesu-
res bàsiques adreçades principalment a la formació de 
les persones dels infants amb diabetis, amb l’objectiu 
d’aconseguir una millor qualitat de vida d’aquests in-
fants en el medi escolar i familiar, així com també ga-
rantir la no discriminació d’aquests infants pel fet de 
tenir diabetis.

Un dels aspectes més importants, i en el que s’ha de 
posar més èmfasi és en el seguiment i en la coordinació 
per garantir un adequat control i seguiment dels infants 
diagnosticats de diabetis durant el temps que estan a 
l’escola, així com en la necessitat d’assegurar la correcta 
dotació de material mèdic als centres amb alumnes dia-
bètics per prevenir possibles casos d’urgència.
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA 
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fisca-
lització	2/2007,	relatiu	a	les	transferènci-
es	corrents	del	Departament	de	Cultura,	
corresponent	al	2004;	a	l’Informe	de	fis-
calització	4/2005,	relatiu	a	la	Corporació	
Catalana	de	Ràdio	i	Televisió,	correspo-
nent	al	2002	i	al	2003;	a	l’Informe	de	fis-
calització	6/2007,	relatiu	al	Consell	Ca-
talà	de	l’Esport,	corresponent	al	2003;	a	
l’Informe	de	fiscalització	10/2007,	relatiu	
a	l’Institut	Europeu	de	la	Mediterrània,	
corresponent	a	l’exercici	2005
Tram. 256-00009/08, 256-00012/08, 
256-00013/08 i 256-00014/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris

Reg. 21536, 21537, 21538, 21539, 21542, 
21549, 21550, 21551, 21552, 21561 / Admissió 
a tràmit: Mesa de la CSC, 07.02.08

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 21536, 21537, 21538 i 21539)

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de Comp-
tes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 2/2007, relatiu a les trans-
ferències corrents del Departament de Cultura, corres-
ponent al 2004. (Tram. 256-00009/08).

proposta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 2/2007, relatiu a les transferències corrents del 
Departament de Cultura, corresponent al 2004. (Tram. 
256-00009/08).

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

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

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

– la previsió de mesures concretes de foment de l’acti-
vitat científica en el marc de les competències de l’Ad-
ministració de la Generalitat

– la protecció de les persones que es dediquen a l’acti-
vitat científica

– el foment i clarificació del marc de relacions entre 
les diferents Administracions públiques –incloses les 
universitats– i aquestes i el sector privat

– el dissenys d’un marc específic de relacions jurídiques 
entre els subjectes que intervenen en el desenvolupa-
ment de l’activitat científica.

En aquest context, cal impulsar novament un projecte 
de llei de la ciència per donar justa resposta a l’impuls 
d’aquesta activitat, i es per això que creiem del tot ne-
cessari que el Govern presenti un projecte de llei davant 
el Parlament per el seu debat en el termini més breu 
possible.

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

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini màxim de sis mesos, el projecte de llei 
de foment i ordenació de la ciència a Catalunya, amb 
l’objectiu d’establir les mesures de foment, protecció, 
impuls i ordenació de l’activitat científica i dels seus 
principals actors.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez, Santi Rodríguez i Serra, Enric 
Millo i Rocher
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proposta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 10/2007, relatiu a l’Institut Europeu de la 
Mediterrània, corresponent a l’exercici 2005. (Tram. 
256-00014/08)

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

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

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

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21542)

a la mesa del parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que disposa l’article 164.5 i concordants del Reglament 
de la Cambra, presenta la proposta de resolució sub-
següent al debat dels procediments relatius als Infor-
mes de fiscalització 2/2007, relatiu a les transferències 
corrents del Departament de Cultura, corresponent al 
2004 (Tram. 256-00009/08); a l’Informe de fiscalit-
zació 4/2005, relatiu a la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió, corresponent al 2002 i al 2003 (Tram. 
256-00012/08); a l’Informe de fiscalització 6/2007, 
relatiu al Consell Català de l’Esport, corresponent al 
2003 (Tram. 256-00013/08); a l’Informe de fiscalització 
10/2007, relatiu a l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
corresponent a l’exercici 2005 (Tram. 256-00014/08).

proposta de resoluCió

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’informe 2/2007, sobre les transferències 
corrents del Departament de Cultura, corresponent al 
2004 (Tram. 256-00009/08); l’ampliació de l’informe 
de fiscalització 4/2005, sobre la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, corresponent al 2002 i al 2003 (Tram. 
256-00012/08); l’informe de fiscalització 6/2007, so-
bre el Consell Català de l’Esport, corresponent al 2003 
(Tram. 256-00013/08) i l’informe de fiscalització 
10/2007, sobre l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
corresponent a l’exercici 2005 (Tram. 256-00014/08).

2. Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes.

3. Respecte a l’informe de fiscalització 6/2007, sobre el 
Consell Català de l’Esport, corresponent al 2003 (Tram. 
256-00013/08):

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent Proposta de resolució subsegüent al Debat de 
l’Informe de fiscalització 4/2005, relatiu a la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent al 2002 i al 
2003. (Tram. 256-00012/08).

proposta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 4/2005, relatiu a la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió, corresponent al 2002 i al 2003. (Tram. 
256-00012/08).

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

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

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

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 6/2007, relatiu al Con-
sell Català de l’Esport, corresponent al 2003. (Tram. 
256-00013/08).

proposta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 6/2007, relatiu al Consell Català de l’Esport, 
corresponent al 2003. (Tram. 256-00013/08).

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

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

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

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al Debat 
de l’Informe de fiscalització 10/2007, relatiu a l’Institut 
Europeu de la Mediterrània, corresponent a l’exercici 
2005. (Tram. 256-00014/08)
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les transferències corrents del Departament de Cultura, 
corresponent al 2004. (Tram. 256-00009/08).

propostes de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 2/2007 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del G. P. PPC

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que es pre-
veu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, presen-
ta les següents Propostes de Resolució subsegüents al 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2007, 
relatiu al Consell Català de l’Esport, corresponent al 
2003. (Tram. 256-00013/08).

propostes de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 6/2007 assumeix les seves conclusions i re-
comanacions.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del G. P. PPC

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que es pre-
veu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, presenta 
les següents Propostes de Resolució subsegüents al pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2007, 
sobre l’Institut Europeu de la Mediterrània, correspo-
nent a l’exercici 2005 (Tram. 256-00014/08).

propostes de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 10/2007 assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del G. P. PPC

a) Denuncia la gestió política del president i la directora 
del Consell Català de l’Esport durant l’exercici fiscalit-
zat, atesa la gravetat dels fets exposats en l’Informe.

b) Mostra la seva profunda preocupació per la quanti-
tat d’irregularitats detectades en l’actuació del Consell 
Català de l’Esport. Especialment en la retribució del 
personal, en el procés d’atorgament de subvencions i 
en el compliment de la Llei de contractes de les admi-
nistracions públiques.

c) Atès que el balanç de 31 de desembre de 2003 del 
Consell Català de l’Esport no representa la imatge fidel 
del patrimoni i la situació financera del dit Consell i 
ateses les reiterades irregularitats, citades anteriorment, 
encomanar a la Sindicatura de Comptes que traslladi 
al Parlament les resolucions que li arribin del òrgans 
competents respecte als informes 6/2007 i 16/2004 en 
ser el primer una ampliació d’aquest, d’acord amb la 
Resolució 229/VI del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

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

Propostes presentades pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 21549, 21550, 21551 i 
21552)

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que es pre-
veu a l’article 164.5 del Reglament de la Cambra, pre-
senta les següents Propostes de resolució subsegüents 
al procediment relatiu als informes de fiscalització 
relatius 4/2005, sobre la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió, corresponent al 2002 i al 2003. (Tram. 
256-00012/08).

propostes de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 4/2005 i assumeix les seves conclusions i 
recomanacions.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez
Portaveu del G. P. PPC

a la mesa de la Comissió de la sindiCatura de 
Comptes

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que es pre-
veu a l’article 164 del Reglament de la Cambra, presenta 
la següent Proposta de resolució subsegüent al procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 2/2007, sobre 
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b) Insta al Gobierno a mejorar los procedimientos de 
concesión y los sistemas de control de subvenciones 
para reducir al máximo las incidencias detectadas y 
potenciar la concurrencia y la objetividad.

c) Insta al Gobierno a aplicar correctamente la Ley de 
Finanzas Públicas y proceder a la realización de convo-
catorias de subvenciones y no utilizar la vía excepcional 
de las subvenciones directas o nominativas.

d) Insta al Gobierno a llevar a cabo cuanto antes los 
trámites oportunos para que el patrimonio cedido y ads-
crito al CCE sea valorado y para que sus estados finan-
cieros puedan recoger la imagen fiel de su patrimonio.

e) Insta al Gobierno a utilizar el procedimiento de con-
tratación administrativa y no el convenio de colabora-
ción cuando quiera acordar una contraprestación con 
un tercero a cambio de un precio.

f) Insta a habilitar los medios personales y materiales 
adecuados para dar cumplimiento a la función inspec-
tora establecida en el Decreto legislativo 1/2000, de 31 
de julio.

4. Respecto al Informe de fiscalización 10/2007, rela-
tivo al Instituto Europeo del Mediterráneo, (ejercicio 
2005):

a) Muestra su preocupación por el incumplimiento de 
la normativa relacionada con la contratación adminis-
trativa y en materia de personal.

b) Insta al Gobierno a cumplir con la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en la celebración de 
convenios.

c) Insta al Gobierno a reclamar las cantidades indebida-
mente percibidas al finalizar la prórroga de su contrato 
de alta dirección por el Director del IEMed en concepto 
de paga de verano y de paga de vacaciones del año 2006 
porque no se adecuan a la normativa aplicable.

Palau del Parlament, 6 de febrero de 2008.

José Domingo Domingo
Portavoz adjunto del Grupo Mixto

Propostes presentades pel Grup Mixt (reg. 21561)

a la mesa del parlament

José Domingo Domingo, Portavoz adjunto del Grupo 
Mixto, perteneciente a Ciutadans-Partido de la Ciuda-
danía, de conformidad con lo que dispone el artículo 
145 y concordantes del Reglamento de la Cámara, pre-
senta la Propuesta de resolución subsiguiente al debate 
de los procedimientos relativos a los siguientes infor-
mes de fiscalización presentados por la Sindicatura de 
Cuentas: 2/2007, relativo a las transferencias corrientes 
del Departamento de Cultura, correspondiente al 2004 
(Tram. 256-00009/08), 4/2005, relativo a la ampliación 
del Informe de fiscalización de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, correspondiente al 2002 y al 
2003 (Tram. 256-00012/08), 6/2007, relativo al Con-
sell Català de l’Esport, correspondiente al 2003 (Tram. 
256-00013/08), y 10/2007, relativo al Instituto Euro-
peo del Mediterraneo, correspondiente al 2005 (Tram. 
256-00014/08).

propuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña:

1. Aprueba los informes de fiscalización 2/2007, relati-
vo a las transferencias corrientes del Departamento de 
Cultura, (ejercicio 2004), 4/2005, relativo a la amplia-
ción del Informe de fiscalización de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió, (ejercicios 2002 y al 2003), 
6/2007, relativo al Consell Català de l’Esport, (ejercicio 
2003), y 10/2007, relativo al Instituto Europeo del Me-
diterráneo, (ejercicio 2005).

2. Respecto al Informe de fiscalización 2/2007, relati-
vo a las transferencias corrientes del Departamento de 
Cultura, (ejercicio 2004):

a) Insta al Gobierno a elaborar una planificación for-
mal en materia de subvenciones y transferencias en la 
cual se detallen los objetivos perseguidos con las trans-
ferencias y subvenciones, los sistemas de evaluación, 
indicadores, etc.

b) Insta al Gobierno a aplicar correctamente la Ley de 
Finanzas Públicas y demás normativa vigente y proce-
der a la realización de convocatorias de subvenciones 
y no utilizar la vía excepcional de las subvenciones di-
rectas o nominativas.

c) Insta al Gobierno a cumplir con la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en la celebración de 
convenios.

d) Insta al Gobierno a utilizar el procedimiento de con-
tratación administrativa y no el convenio de colabora-
ción.

3. Respecto al Informe de fiscalización 6/2007, relativo 
al Consell Català de l’Esport, (ejercicio 2003):

a) Insta al Gobierno para que proceda a revocar las 
subvenciones que no se han justificado correctamente 
por los beneficiarios o en las que se han incumplido 
términos.
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	balanç	
de	les	relacions	amb	el	Govern	de	l’Es-
tat
Tram. 300-00104/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21888 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.08

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 balanç 
de les seves relacions amb el Govern de l’Estat?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2008

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

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’evolució	
de	la	situació	econòmica
Tram. 300-00105/08

Presentació
Reg. 21889 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.02.08

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 a l’evo-
lució de la situació econòmica a Catalunya?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2008

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
econòmica	i	fiscal
Tram. 300-00102/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 21841 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.08

a la mesa del parlament

Enric Millo i Rocher, 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 20 i 21 de febrer d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en matèria de política econòmica i fiscal?

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2008

Enric Millo i Rocher

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
per	a	garantir	la	mobilitat	dels	treballa-
dors	i	les	empreses
Tram. 300-00103/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 21885 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 15.02.08

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 la política del Gobierno para facilitar la mo-
vilidad de trabajadores y empresas.

Palau del Parlament, 15 de febrero de 2008

El Portavoz y Diputado de Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía

Albert Rivera Díaz
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4. INFORMACIó

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Treball,	
Indústria,	Comerç	i	Turisme
Tram. 410-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 21665 i 21666 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 12.02.2008

Alta: José Antonio Donaire i Benito

Baixa: Núria Segú i Ferré

Composició	de	la	Comissió	d’Agricultu-
ra,	Ramaderia	i	Pesca
Tram. 410-00005/08

Substitució de diputats
Reg. 21659 i 21660 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 12.02.2008

Alta: José Antonio Donaire i Benito

Baixa: Esteve Pujol i Badà

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	direc-
ció	i	la	gestió	dels	serveis	públics	de	
la	Generalitat,	especialment	pel	que	fa	
a	l’educació
Tram. 300-00106/08

Presentació
Reg. 21890 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 15.02.08

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 la 
direcció i gestió dels serveis públics de la Generalitat, 
especialment pel que fa al sector de l’educació?

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	del	compliment	de	 la	Moció		
20/VIII,	sobre	les	relacions	amb	la	Cor-
poració	Catalana	de	Mitjans	Audiovisu-
als
Tram. 390-00020/08

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008

Control	del	compliment	de	la	Moció		
21/VIII,	sobre	la	política	de	l’aigua
Tram. 390-00021/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 12.02.2008

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició	de	la	Comissió	del	Síndic	
de	Greuges
Tram. 412-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 21663 i 21664 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 12.02.2008

Alta: José Antonio Donaire i Benito

Baixa: Joan Manuel del Pozo i Álvarez

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI-
MENT

Composició	de	la	Comissió	de	Coope-
ració	i	Solidaritat
Tram. 411-00004/08

Substitució de diputats
Reg. 21661 i 21662 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 12.02.2008

Alta: José Antonio Donaire i Benito

Baixa: Joan Manuel del Pozo i Álvarez

Designació de la presidència
Reg. 21667 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 12.02.2008

a la mesa del parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, proposa al diputat 
José Antonio Donaire i Benito per ocupar la Presidència 
de la Mesa de la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2008

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Ecologistes	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	finan-
çament	de	les	infraestructures	de	gestió	
dels	residus	i	dels	cànons	sobre	la	dis-
posició	del	rebuig	dels	residus
Tram. 353-00141/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	finan-
çament	de	les	infraestructures	de	gestió	
dels	residus	i	dels	cànons	sobre	la	dis-
posició	del	rebuig	dels	residus
Tram. 353-00142/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	
l’Entitat	Metropolitana	de	Serveis	Hi-
dràulics	i	Tractament	de	Residus	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	finança-
ment	de	les	infraestructures	de	gestió	
dels	residus	i	dels	cànons	sobre	la	dis-
posició	del	rebuig	dels	residus
Tram. 353-00144/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	general	del	Departament	de	Gover-
nació	i	Administracions	Públiques	da-
vant	la	Comissió	d’Afers	Institucionals	
perquè	informi	sobre	les	causes	dels	
cessaments	continuats	del	personal	de	
la	Secretaria	de	Funció	Pública	i	Moder-
nització	de	l’Administració
Tram. 356-00264/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Pilar Pifarré i Matas, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 21252).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 12.02.2008.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	amb	la	consellera	
d’Acció	Social	i	Ciutadania	perquè	infor-
mi	sobre	el	desplegament	de	la	Llei	de	
l’Estat	39/2006,	de	promoció	de	l’auto-
nomia	personal	i	atenció	a	les	persones	
en	situació	de	dependència
Tram. 355-00059/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la 
Comissió de Benestar i Immigració, del 12.02.2008 
(DSPC-C 242).
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Compareixença	de	representants	de	
Greenpeace	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	finançament	de	les	infraestruc-
tures	de	gestió	dels	residus	i	dels	cà-
nons	sobre	la	disposició	del	rebuig	dels	
residus
Tram. 353-00149/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	
l’Organització	de	Consumidors	i	Usua-
ris	de	Catalunya	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	finançament	de	les	infraes-
tructures	de	gestió	dels	residus	i	dels	
cànons	sobre	la	disposició	del	rebuig	
dels	residus
Tram. 353-00150/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	Fo-
ment	del	Treball	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	finançament	de	les	infraes-
tructures	de	gestió	dels	residus	i	dels	
cànons	sobre	la	disposició	del	rebuig	
dels	residus
Tram. 353-00151/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	la	
Confederació	Obrera	Nacional	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
finançament	de	les	infraestructures	de	
gestió	dels	residus	i	dels	cànons	sobre	
la	disposició	del	rebuig	dels	residus
Tram. 353-00145/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	d’Eco-
logistes	en	Acció	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	finançament	de	les	infraes-
tructures	de	gestió	dels	residus	i	dels	
cànons	sobre	la	disposició	del	rebuig	
dels	residus
Tram. 353-00147/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	De-
pana	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
finançament	de	les	infraestructures	de	
gestió	dels	residus	i	dels	cànons	sobre	
la	disposició	del	rebuig	dels	residus
Tram. 353-00148/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).



Núm. 214 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de febrer de 2008

87

INFORMACIó

4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	modi-
ficació	de	la	Llei	6/1993,	de	15	de	juliol,	
reguladora	dels	residus
Tram. 353-00157/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	
l’Entitat	Metropolitana	de	Serveis	Hi-
dràulics	i	Tractament	de	Residus	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	6/1993,	de	15	de	juliol,	regula-
dora	dels	residus
Tram. 353-00159/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	la	
Confederació	Obrera	Nacional	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	modificació	de	la	Llei	6/1993,	de	15	de	
juliol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00160/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Enginyers	Industrials	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
finançament	de	les	infraestructures	de	
gestió	dels	residus	i	dels	cànons	sobre	
la	disposició	del	rebuig	dels	residus
Tram. 353-00153/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	la	
Fundació	Fòrum	Ambiental	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	finançament	de	les	
infraestructures	de	gestió	dels	residus	i	
dels	cànons	sobre	la	disposició	del	re-
buig	dels	residus
Tram. 353-00155/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Ecologistes	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	modi-
ficació	de	la	Llei	6/1993,	de	15	de	juliol,	
reguladora	dels	residus
Tram. 353-00156/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).
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Compareixença	de	representants	de	
l’Organització	de	Consumidors	i	Usua-
ris	de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	modificació	de	la	Llei	6/1993,	
de	15	de	juliol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00165/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	Fo-
ment	del	Treball	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	modificació	de	la	Llei	6/1993,	
de	15	de	juliol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00166/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	del	
Col·legi	d’Enginyers	Industrials	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
modificació	de	la	Llei	6/1993,	de	15	de	
juliol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00168/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	d’Eco-
logistes	en	Acció	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	modificació	de	la	Llei	6/1993,	
de	15	de	juliol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00162/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	De-
pana	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
modificació	de	la	Llei	6/1993,	de	15	de	ju-
liol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00163/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	de	representants	de	
Greenpeace	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	modificació	de	la	Llei	6/1993,	de	15	
de	juliol,	reguladora	dels	residus
Tram. 353-00164/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).
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Compareixença	de	Milagros	Valera,	co-
ordinadora	del	Grup	de	Treball	de	Su-
perdotació	i	Altes	Capacitats	del	Col·legi	
de	Pedagogs	de	Catalunya,	davant	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	per	
a	tractar	de	l’atenció	i	la	innovació	edu-
cativa	dels	nens	i	els	joves	amb	altes	
capacitats	intel·lectuals
Tram. 357-00096/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).

Compareixença	de	Sandra	Tarragó,	co-
ordinadora	del	Grup	de	Treball	de	Su-
perdotació	i	Altes	Capacitats	del	Col·legi	
Oficial	de	Psicòlegs	de	Catalunya,	da-
vant	la	Comissió	d’Educació	i	Universi-
tats	per	a	tractar	de	l’atenció	i	la	innova-
ció	educativa	dels	nens	i	els	joves	amb	
altes	capacitats	intel·lectuals
Tram. 357-00097/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).

Compareixença	de	Núria	Rajadell,	vice-
degana	de	la	Facultat	de	Pedagogia	de	
la	Universitat	de	Barcelona,	davant	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	per	
a	tractar	de	l’atenció	i	la	innovació	edu-
cativa	dels	nens	i	els	joves	amb	altes	
capacitats	intel·lectuals
Tram. 357-00098/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).

Compareixença	de	representants	de	la	
Fundació	Fòrum	Ambiental	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	6/1993,	de	15	de	juliol,	reguladora	
dels	residus
Tram. 353-00170/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 13.02.2008 (DSPC-C 
246).

Compareixença	d’Antònia	Gil	Carrasco,	
secretària	general	de	la	Unió	Sindical	
Obrera	de	Catalunya,	davant	la	Comis-
sió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	i	Turis-
me	perquè	informi	sobre	el	model	actual	
de	competitivitat
Tram. 357-00077/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 13.02.2008 
(DSPC-C 245).

Compareixença	de	Maria	Dolors	Rius,	
presidenta	de	la	Fundació	per	a	l’Ajuda	
a	Nens	i	Joves	d’Altes	Capacitats	de	Ca-
talunya,	davant	la	Comissió	d’Educació	
i	Universitats	per	a	tractar	de	l’atenció	i	
la	innovació	educativa	dels	nens	i	els	jo-
ves	amb	altes	capacitats	intel·lectuals
Tram. 357-00095/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).
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Compareixença	de	Leopold	Carreras,	
membre	del	World	Council	for	Gifted	
and	Talented	Children	i	coordinador	su-
plent	del	Grup	de	Treball	de	Superdo-
tació	i	Altes	Capacitats	del	Col·legi	Ofi-
cial	de	Psicòlegs	de	Catalunya,	sobre	
l’atenció	i	la	innovació	educativa	dels	
nens	i	dels	joves	amb	altes	capacitats	
intel·lectuals
Tram. 357-00146/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).

Compareixença	d’Efrén	Carbonell,	pre-
sident	de	la	Coordinadora	de	Tallers,	da-
vant	la	Comissió	d’Estudi	de	la	Situació	
de	les	Persones	amb	Discapacitats	per-
què	exposi	la	situació	de	la	integració	
laboral	de	les	persones	amb	discapa-
citats	i	informi	de	les	actuacions	de	la	
Coordinadora
Tram. 357-00153/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

Compareixença	de	Gemma	Vilaseca,	
investigadora,	psicòloga	i	professora	i	
membre	de	l’equip	de	direcció	del	Col-
legi	Oms	i	de	Prat,	de	la	Fundació	Oms,	
davant	la	Comissió	d’Educació	i	Univer-
sitats	per	a	tractar	de	l’atenció	i	la	in-
novació	educativa	dels	nens	i	els	joves	
amb	altes	capacitats	intel·lectuals
Tram. 357-00099/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).

Compareixença	de	Ceferino	Artiles,	de	
la	Direcció	General	de	Promoció	Educa-
tiva	del	Govern	de	Canàries,	davant	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	per	
a	tractar	de	l’atenció	i	la	innovació	edu-
cativa	dels	nens	i	els	joves	amb	altes	
capacitats	intel·lectuals
Tram. 357-00100/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Educació i Universitats, del 14.02.2008 (DSPC-C 
248).

Compareixença	del	director	de	l’Institut	
Ramon	Llull	davant	la	Comissió	de	Po-
lítica	Cultural	perquè	informi	sobre	l’or-
ganització,	el	desenvolupament	i	el	cost	
econòmic	de	la	participació	de	la	Gene-
ralitat	a	la	Fira	del	Llibre	de	Frankfurt,	
perquè	valori	el	resultat	de	la	presència	
de	la	cultura	catalana	com	a	cultura	con-
vidada	i	perquè	exposi	i	aclareixi	els	cos-
tos	i	les	despeses	de	la	representació	de	
l’Institut	a	la	Fira
Tram. 357-00141/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 17 de la Comissió 
de Política Cultural, del 13.02.2008 (DSPC-C 244).
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3. Projecte de llei de seguretat industrial. Tram. 200- 
00034/08. Govern de la Generalitat. Debat de totalitat 
i votació de les esmenes a la totalitat. (Text presentat: 
BOPC, 194, 12).

4. Proposició de llei de modificació dels articles 9, 12 
i 13 i d’addició de l’article 10 bis i d’una disposició ad-
dicional a la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a 
les famílies. Tram. 202-00015/08. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i vo-
tació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat: BOPC, 
49, 15).

5. Procediment per a elegir un membre del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00001/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

6. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tram. 
284-00012/08. Grups parlamentaris. Designació.

7. Procediment per a elegir un membre del Consell Soci-
al de la Universitat de Barcelona. Tram. 284-00013/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

8. Procediment per a elegir un membre del Consell So-
cial de la Universitat de Lleida. Tram. 284-00015/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

9. Procediment per a elegir un membre del Consell Soci-
al de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 284-00017/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

10. Procediment per a elegir un membre del Con-
sell Social de la Universitat Rovira i Virgili. Tram. 
284-00018/08. Grups parlamentaris. Designació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i 
fiscal. Tram. 300-00102/08. Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’evolució de la situa-
ció econòmica. Tram. 300-00105/08. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política per a garan-
tir la mobilitat dels treballadors i les empreses. Tram. 
300-00103/08. Grup Mixt. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el balanç de les rela-
cions amb el Govern de l’Estat. Tram. 300-00104/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substan-
ciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre la direcció i la gestió 
dels serveis públics de la Generalitat, especialment pel 
que fa a l’educació. Tram. 300-00106/08. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Substanciació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat. Tram. 302-00081/08. 
Montserrat Nebrera González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques d’escolarització dels alumnes procedents 
de països estrangers. Tram. 302-00082/08. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

Compareixença	d’Antoni	Vila,	professor	
de	la	Universitat	de	Girona	i	membre	del	
comitè	d’experts	per	a	la	redacció	de	la	
llei	de	serveis	socials,	davant	la	Comis-
sió	d’Estudi	de	la	Situació	de	les	Perso-
nes	amb	Discapacitats	perquè	exposi	la	
situació	i	les	necessitats	del	col·lectiu	
de	persones	amb	discapacitat	en	matè-
ria	de	serveis	socials
Tram. 357-00154/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats en la sessió núm. 3, tinguda el dia 
31.01.2008 (DSPC-C 237).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió	plenària	núm.	29

Convocada per al dia 20 de febrer de 2008

presidènCia del parlament

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

Ple del Parlament

20 de febrer de 2008

10.00 h

Saló de Sessions

ordre del dia

1. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 45/2007, del 
13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del 
medi rural. Tram. 212-00002/08. Una cinquena part 
dels diputats, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 21632). Debat i votació de la proposta d’in-
terposició de recurs d’inconstitucionalitat. (Dictamen 
Consell Consultiu: BOPC, 208, 29).

2. Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte 
general de la Generalitat de Catalunya corresponent a 
l’any 2004. Tram. 257-00001/08. Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes. Debat i votació del dictamen de 
la Comissió (Dictamen: BOPC, 207, 20).
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4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria	explicativa	de	l’Institut	Català	
de	Finances	corresponent	al	quart	tri-
mestre	del	2007
Tram. 334-00043/08

Presentació
Conseller d’Economia i Finances
Reg. 21562 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 12.02.2008

a la mesa del parlament

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposen 
l’article 36.2 de la Llei 4/2007, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2007, i la Resolució 
1601/VI, del Parlament de Catalunya tramet, adjunta, la 
Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Català 
de Finances corresponent al quart trimestre de l’exercici 
2007.

Barcelona, 6 de febrer 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.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques públiques impulsades des de l’àmbit del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació. Tram. 302-00083/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació.

19. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 20 de febrer, a les 16.00 hores).

El president del Parlament de Catalunya
Ernest Benach i Pascual

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2008

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

4.70.01. COMPOSICIó DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DES-
PATx

Encàrrec	del	despatx	del	conseller	de	la	
Vicepresidència	al	conseller	de	Cultura	
i	Mitjans	de	Comunicació
Tram. 330-00050/08

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 21834 / Coneixement: 14.02.2008

al president del parlament

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

Benvolgut President,

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller 
de la Vicepresidència, des del dia 13 fins al dia 15 de 
febrer de 2008, ambdós, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament el conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació.

Cordialment,

José Montilla i Aguilera

Barcelona, 4 de febrer de 2008

N. de la R.: El Decret 34/2008, de 4 de febrer, d’encàr-
rec del despatx del Departament de la Vicepresidència 
al conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, des 
del dia 13 fins al dia 15 de febrer de 2008, ambdós 
inclosos, és publicat al DOGC 5069, de 13 de febrer 
de 2008.
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d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Cessament	d’una	funcionària	interina

Acord
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 12.02.2008

seCretaria general

Acord del 12 de febrer de 2008, de la Mesa del Parla-
ment, de cessament per renúncia de la senyora Helio-
dora Amador i Palomar.

En data 26 de juliol de 2007 la Mesa del Parlament va 
acordar nomenar la senyora Heliodora Amador i Palo-
mar interina de l’escala general d’administrador o admi-
nistradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i adscriure-la provisionalment 
a un lloc de treball de secretari/ària, grup C, nivell 7, 
del Departament de Recursos Humans, amb efectes del 
dia 17 de setembre de 2007.

Atès que la senyora Heliodora Amador i Palomar en 
data 5 de febrer de 2008 ha manifestat la seva voluntat 
de renunciar al nomenament d’interina, d’acord amb 
el que disposa l’article 51.3 del Text refós dels Esta-
tuts del règim i govern interiors del Parlament de Ca-
talunya, aprovat per la Comissió de Govern Interior en 
sessió tinguda el dia 29 d’abril de 2003, i en ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del Règim i el 
Govern Interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa 
del Parlament

aCorda:

Primer. Deixar sense efectes el nomenament d’interina 
de l’escala general d’administrador o administradora del 
Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya amb adscripció a un lloc de treball de secre-
tari/ària, grup C, nivell 7, del Departament de Recursos 
Humans, de la senyora Heliodora Amador i Palomar 
com a conseqüència de la seva renúncia presentada en 
data 5 de febrer de 2008 i amb efectes des del dia 2 de 
febrer de 2008.

Segon. Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via 
administrativa, els interessats poden interposar, potesta-
tivament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, 
del 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, un re-

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

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 12.02.2008

seCretaria general

Acord de 12 de febrer de 2008, de la Mesa del Parla-
ment, de nomenament d’interí del senyor Lluís Ramon 
Balsells Beso.

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 17 de 
gener de 2008, va acordar convocar un concurs per a 
proveir temporalment un lloc de treball de responsable 
de qualitat a l’Oïdoria de Comptes del Parlament de 
Catalunya (BOPC núm. 200, de 21 de gener de 2008), 
grup A, nivell 12.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits 
al·legats i comporta l’adscripció provisional de l’aspirant 
al lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert a la base cinquena de la 
convocatòria, en data 11 de febrer de 2008 l’òrgan qua-
lificador acorda formular la proposta de nomenament 
d’interí del senyor Lluís Ramon Balsells Beso i la seva 
adscripció a un lloc de responsable de qualitat a l’Oïdo-
ria de Comptes del Parlament de Catalunya.

aCorda:

Primer. Nomenar interí el senyor Lluís Ramon Balsells 
Beso i adscriure’l a un lloc de responsable de qualitat 
a l’Oïdoria de Comptes del Parlament de Catalunya, 
grup A, nivell 12, a partir de la data de la presa de 
possessió.

Segon. Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via 
administrativa, els interessats poden interposar, potesta-
tivament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de 
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al 
BOPC, o bé recurs contenciós administratiu, davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al BOPC, 



18 de febrer de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 214

94

INFORMACIó

4.95.

membres de la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, del 
director general de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, del director de Televisió de Catalunya, del 
director de Catalunya Ràdio, del president i de membres 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de portaveus 
i diputats dels grups parlamentaris i de membres del 
Consell d’Administració de la Corporació Catalana de 
Ràdio i Televisió, han pres possessió del càrrec de mem-
bres del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals Anna Balletbò i Puig, Eduard 
Berraondo i Cavallé, Brauli Duart i Llinares, Xavier 
Guitart i Domènech, Roger Loppacher i Crehuet, Núria 
Llorach i Boladeras, Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, 
Marc Puig i Guàrdia, Armand Querol i Gasulla, Àngela 
Vinent i Besalduch i Josep Viñeta i Balsells, i ha pres 
possessió del càrrec de president del Consell de Govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual Al-
bert Sáez i Casas.

La secretària general ha llegit les resolucions del Ple del 
Parlament per les quals es designen els membres i el pre-
sident del Consell de Govern de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals. El president del Parlament els 
ha lliurat la credencial que n’acredita el nomenament. El 
president del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals i el conseller de Cultura 
han adreçat unes paraules als assistents. El president del 
Parlament ha clos l’acte adreçant-se a les persones que 
han pres possessió del càrrec i desitjant-los una tasca 
plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a dos quarts d’onze del matí i dotze 
minuts.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2008

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

curs 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 un recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb la Llei 
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, 12 de febrer de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Acta	de	 la	presa	de	possessió	dels	
membres	i	del	president	del	Consell	de	
Govern	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals

Acta

Al Palau del Parlament, el dia 25 de gener de 2008, a 
un quart d’onze del matí i sis minuts, davant el president 
del Parlament, Ernest Benach i Pascual, i en presència 
dels membres de la Mesa del Parlament, del conseller 
de la Vicepresidència, del conseller de Cultura, de 


