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BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

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

1.01.	 Lleis	i	altres	normes

1.01.01.	 Lleis

Llei de l’Institut Català Internacional per 
la Pau
Tram. 200-00013/08
Correcció d’errades de publicació (BOPC 176) p. 9

1.10.	 Resolucions

Resolució 150/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la possible instal·lació d’un magatzem 
temporal centralitzat de residus nuclears
Tram. 250-00289/08
Adopció p. 9

Resolució 151/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el projecte per a emmagatzemar gas 
prop d’Alcanar (Montsià)
Tram. 250-00340/08
Adopció p. 10

Resolució 152/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’augment del control de l’etiquetatge i 
de la qualitat dels components de les joguines co-
mercialitzades a Catalunya
Tram. 250-00520/08
Adopció p. 10

Resolució 153/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el desplegament de l’Agència Tributària 
de Catalunya
Tram. 250-00589/08
Adopció p. 11

Resolució 156/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designen els senadors que han 
de representar la Generalitat al Senat
Tram. 280-00003/08
Adopció p. 11

1.15.	 Mocions

Moció 24/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la política econòmica i fiscal
Tram. 302-00084/08
Aprovació p. 11

Moció 25/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre mesures relatives a l’evolució de la situació 
econòmica
Tram. 302-00086/08
Aprovació p. 12

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplega-
ment a Catalunya de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència
Tram. 300-00107/08
Substanciació p. 12

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
l’aigua
Tram. 300-00108/08
Substanciació p. 12

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 reactivació 
efectiva de l’Acord estratègic per a la internaciona-
lització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana
Tram. 250-00379/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la moderació 
fiscal a Catalunya
Tram. 250-00380/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
responsabilitats per l’apagada elèctrica de Barcelo-
na del 23 de juliol de 2007
Tram. 250-00382/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el finançament 
del projecte de casal d’avis i biblioteca municipal de 
Santa Susanna (Maresme)
Tram. 250-00511/08
Rebuig p. 13

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
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una deducció en l’impost de societats a les em-
preses que implantin mesures per a afavorir la con-
ciliació de la vida laboral i familiar
Tram. 250-00561/08
Rebuig p. 13
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Proposta de resolució sobre la publicació 
de les balances fiscals
Tram. 250-00603/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució per la qual s’insta 
el Govern a presentar un informe sobre els compo-
nents més rellevants de l’augment de preus
Tram. 250-00604/08
Rebuig p. 14

2.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política per a garantir la mobilitat dels 
treballadors i les empreses
Tram. 302-00085/08
Rebuig p. 14

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la direcció i la gestió dels serveis pú-
blics de la Generalitat, especialment pel que fa a 
l’educació
Tram. 302-00087/08
Rebuig p. 14

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 
10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra, en relació amb el personal 
facultatiu i tècnic del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 200-00027/08
Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana p. 15

Projecte de llei en matèria de garantia i qua-
litat del subministrament elèctric
Tram. 200-00030/08
Debat de totalitat p. 18
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 18
Tramesa a la Comissió p. 18
Termini per a proposar compareixences p. 18

Projecte de llei de la Presidència de la Ge-
neralitat i del Govern
Tram. 200-00032/08
Debat de totalitat p. 18
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Mixt p. 18
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió p. 18
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya p. 18
Tramesa a la Comissió p. 19
Termini per a proposar compareixences p. 19

Projecte de llei de modificació de la Llei 
7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
Tram. 200-00035/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 19

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de foment de mesures 
agroambientals en el conreu de l’avellaner
Tram. 202-00029/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 19

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya
Tram. 202-00030/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 19

Proposició de llei de mesures de foment 
agroambientals en el conreu de l’avellaner
Tram. 202-00031/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 19

Proposició de llei de creació de l’Obser-
vatori Català de la Conciliació de la Vida Laboral, 
Familiar i Personal de les Persones Treballadores
Tram. 202-00032/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 20

Proposició de llei d’actualització de l’indi-
cador de renda de suficiència de Catalunya per al 
2008
Tram. 202-00034/08
Presentació p. 20
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 20

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

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’una residència per a gent gran a Bellvei (Baix 
Penedès)
Tram. 250-00613/08
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
reglament de desplegament de la Llei 22/2003, de 
protecció dels animals
Tram. 250-00648/08
Esmenes presentades p. 21

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
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre les obres del 
rec i la nova central hidroelèctrica del Pont de Bar 
(Alt Urgell)
Tram. 250-00696/08
Esmenes presentades p. 23

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
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’endegament 
de la riera de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00722/08
Esmenes presentades p. 24
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del paper de les organitzacions patronals en 
la formació de tutors d’empresa
Tram. 250-00742/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres del CEIP Taialà, de Girona
Tram. 250-00743/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’eixamplament 
dels marges de la carretera Gi-552, entre Viabrea i 
Sant Feliu de Buixalleu
Tram. 250-00744/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la jubilació 
parcial dels funcionaris
Tram. 250-00745/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el projecte de 
llei d’organització i funcionament de l’Administració 
de la Generalitat
Tram. 250-00746/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el personal 
funcionari i laboral dels ens locals
Tram. 250-00748/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el codesen-
volupament
Tram. 250-00750/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la delimita-
ció i la declaració com a parc natural del parc de 
Collserola
Tram. 250-00751/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció 
del segon ambulatori a Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00752/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació del 
museu de les Gavarres, a Calonge - Sant Antoni 
(Baix Empordà)
Tram. 250-00757/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el cabal del 
Ter
Tram. 250-00760/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre territorial de coordinació del transport sanitari 
urgent a l’Alt Pirineu
Tram. 250-00762/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la promoció 
d’un estudi que plantegi la possibilitat de gestionar 
el Parc Natural de l’Alt Pirineu mitjançant un consorci 
entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
els ajuntaments afectats i els ramaders
Tram. 250-00765/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el Museu del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00766/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29
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Proposta de resolució sobre la convenièn-
cia de crear una targeta dels transports metropoli-
tans gratuïta per als menors de dotze anys
Tram. 250-00767/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’atenció a la 
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica
Tram. 250-00770/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el catàleg de 
prestacions ortopèdiques
Tram. 250-00774/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir la contaminació acústica al barri de 
Can Roca, de Terrassa (Vallès Occidental), arran 
de les obres de prolongació dels Ferrocarrils de la 
Generalitat
Tram. 250-00775/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució de suport a la inde-
pendència de Kosovo
Tram. 250-00776/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures d’adaptació i d’accessibilitat de les instal-
lacions de l’estació de Renfe de l’Hospitalet de Llo-
bregat
Tram. 250-00777/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’Agència Catalana del Treballador Autònom
Tram. 250-00778/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe relatiu a l’adequació dels centres edu-
catius públics a la normativa d’accessibilitat i supres-
sió de barreres arquitectòniques
Tram. 250-00779/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
la modalitat de districte compartit europeu en la ma-
triculació dels estudis universitaris
Tram. 250-00780/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’inici de la 
construcció de l’Hospital de Rubí - Sant Cugat - 
Castellbisbal
Tram. 250-00781/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reversió de 
l’assignació d’espais a la terminal sud de l’aeroport 
de Barcelona
Tram. 250-00782/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou centre d’atenció primària al barri de Can 
Roca, a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00783/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre les queixes 
formulades per la Junta de Jutges de l’Hospitalet 
referents al trasllat dels jutjats de l’Hospitalet de 
Llobregat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00784/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la planificació 
del trasllat dels òrgans judicials de Barcelona a la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
Tram. 250-00785/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de la gratuïtat dels medicaments per als infants amb 
càncer
Tram. 250-00786/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la defensa del 
riu Ter
Tram. 250-00787/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el Pla d’inicia-
tives de dinamització comarcal
Tram. 250-00788/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la protecció 
dels pèlags de Vilobí del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00789/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment de la carretera C-31, de les costes del Garraf
Tram. 250-00790/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el cobriment 
del tram final del torrent de la Pastera, a Vilanova i 
la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00791/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment i el pagament dels imports de triennis al perso-
nal interí de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00792/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un 
sistema d’assignació de pacients al personal d’infer-
meria dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00793/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la necessitat 
d’un pla d’atenció a la gent gran polimedicada
Tram. 250-00794/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la depuració 
de responsabilitats pels decrets del Departament de 
Salut anul·lats pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i sobre la suspensió de les jubilacions for-
çoses, la redacció d’un pla de recursos humans i la 
creació de la carrera professional del metge sènior
Tram. 250-00795/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la presentació 
del pla social davant el tancament de l’empresa tèxtil 
Fibracolor
Tram. 250-00796/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un accés directe des de la carretera C-15 a Santa 
Fe del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00797/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una certificació d’empresa familiarment respon-
sable
Tram. 250-00798/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’ús del permís per paternitat establert en l’Estatut 
dels treballadors
Tram. 250-00799/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre la dotació dels 
llocs que figuren en la relació de llocs de treball del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu
Tram. 250-00800/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la bonificació del peatge del túnel del Cadí a les em-
preses de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà
Tram. 250-00801/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el rescat del 
peatge de l’autopista del Garraf
Tram. 250-00802/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la incorporació 
al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà de 
l’espai corresponent a l’edifici Fluvià Marina, de Sant 
Pere Pescador (Alt Empordà)
Tram. 250-00807/08
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de tres rotondes a la carretera C-63 
entre Vidreres i Lloret de Mar
Tram. 250-00808/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament i la millora del paviment de la carretera T-11 
entre Reus i les Borges del Camp
Tram. 250-00810/08
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment i la millora de la carretera T-701 entre Albarca 
i Prades
Tram. 250-00811/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la il·luminació 
de la rotonda d’accés a l’aeroport de Reus de les 
carreteres C-14 i T-11
Tram. 250-00812/08
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament d’una escola bressol a Sant Andreu 
de Llavaneres (Maresme)
Tram. 250-00813/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un institut d’educació secundària a Palafolls 
(Maresme)
Tram. 250-00814/08
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la xarxa de 
clavegueram del barri de la Salut, de Sant Iscle de 
Vallalta (Maresme)
Tram. 250-00815/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la urbanització 
del nucli de Fontmontnegre, de Sant Iscle de Vallalta 
(Maresme)
Tram. 250-00816/08
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la urbanització 
del nucli de Can Ginebra, de Sant Iscle de Vallalta 
(Maresme)
Tram. 250-00817/08
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del centre hospitalari del Vallès Occidental
Tram. 250-00818/08
Presentació p. 39

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política econòmica i fiscal
Tram. 302-00084/08
Esmenes presentades p. 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política per a garantir la mobilitat dels 
treballadors i les empreses
Tram. 302-00085/08
Esmenes presentades p. 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’evolució de la situació econòmica
Tram. 302-00086/08
Esmenes presentades p. 42

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunicacions	
dels	òrgans	de	la	cambra

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’un diputat
Tram. 234-00030/08
Adopció p. 43

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat d’una diputada
Tram. 234-00031/08
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 43

Delegació de funcions del president del 
Parlament
Tram. 246-00024/08
Resolució p. 44

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu del Dia Internacional de les Dones
Tram. 401-00018/08
Lectura en el Ple p. 44

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.02.	 Ple	del	Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Renúncia de la condició de diputat p. 44

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
73/VIII, sobre la tramitació del Pla estratègic de la 
bicicleta
Tram. 290-00055/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 
118/VIII, sobre el condicionament de la carretera 
L-800, entre l’enllaç amb l’A-2 i Vallmanya, a Alcarràs 
(Segrià)
Tram. 290-00090/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

4.52.	 Compareixences	del	president	de	la	Ge-
neralitat

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a informar sobre la darrera modificació 
del Govern
Tram. 350-00003/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 46
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Compareixença del president de la Gene-
ralitat davant la Comissió d’Afers Institucionals per a 
informar sobre la darrera modificació del Govern
Tram. 350-00003/08
Substanciació p. 46

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de compareixença del conseller 
de Governació i Administracions Públiques davant 
la Comissió de Benestar i Immigració perquè informi 
sobre l’actuació prevista al capdavant del Depar-
tament
Tram. 354-00008/08
Rebuig de la sol·licitud p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre l’aplicació de la 
Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència
Tram. 354-00104/08
Retirada de la sol·licitud p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre la 
vaga de metges, el compliment dels acords assolits 
arran de la vaga anterior i les conseqüències per 
als ciutadans
Tram. 354-00123/08
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya relatives a temes de salut i que afecten 
el Departament de Salut
Tram. 354-00124/08
Sol·licitud i tramitació p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Pú bliques sobre els dos 
esvorancs produïts a prop de les obres de la línia 9 
del metro a la Zona Franca, de Barcelona
Tram. 354-00125/08
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre l’esvoranc 
aparegut a la Zona Franca, de Barcelona, arran de 
les obres de construcció de la línia 9 del metro
Tram. 354-00126/08
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre les cir-
cumstàncies i les causes dels esvorancs apareguts 
el 23 de febrer de 2008 a la Zona Franca, de Bar-
celona, arran de les obres de construcció de la línia 
9 del metro
Tram. 354-00127/08
Sol·licitud i tramitació p. 47

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00446/08
Sol·licitud p. 47

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell de Col·legis Tècnics Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00447/08
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de represen-
tants de Foment del Treball Nacional amb relació al 
Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00448/08
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Cambra de Comerç amb relació al Pro-
jecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00449/08
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de represen-
tants de Pimec, Micro, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00450/08
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00451/08
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de represen-
tants del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Indus-
trials amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00452/08
Sol·licitud p. 48

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Entitat Col·laboradora de l’Administració 
amb relació al Projecte de llei de seguretat indus-
trial
Tram. 352-00453/08
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de repre-
sentants de l’Institut Català d’Inspecció i Control 
Tècnic amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00454/08
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de represen-
tants de Revisions de Vehicles, SA, amb relació al 
Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00455/08
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de represen-
tants d’SGS amb relació al Projecte de llei de segu-
retat industrial
Tram. 352-00456/08
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Itevelesa amb relació al Projecte de llei de 
seguretat industrial
Tram. 352-00457/08
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de represen-
tants del Reial Automòbil Club de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00458/08
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Organització de Consumidors i Usuaris de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00459/08
Sol·licitud p. 50
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Proposta de compareixença de Joan Cos-
cubiela i Conesa, secretari general de Comissions 
Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de seguretat industrial
Tram. 352-00460/08
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’Alfons La-
brador i Tames, director d’Estudis de Comissions 
Obreres de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de seguretat industrial
Tram. 352-00461/08
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Álvarez i Suárez, secretari general de la Unió 
General de Treballadors, amb relació al Projecte de 
llei de seguretat industrial
Tram. 352-00462/08
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Camil Ros i 
Duran, secretari de Coordinació Sectorial de la Unió 
General de Treballadors, amb relació al Projecte de 
llei de seguretat industrial
Tram. 352-00463/08
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Matas, secretari general de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte 
de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00464/08
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’un represen-
tant del Consell Interuniversitari de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00465/08
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant del Col·legi d’Enginyers Industrials de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de seguretat 
industrial
Tram. 352-00466/08
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’un represen-
tant del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de seguretat industrial
Tram. 352-00467/08
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’un represen-
tant del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00468/08
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’un represen-
tant del Col·legi de Físics de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00469/08
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00470/08
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’un represen-
tant de la Unió Catalana d’Entitats Asseguradores i 
Reasseguradores amb relació al Projecte de llei de 
seguretat industrial
Tram. 352-00471/08
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’un represen-
tant de la Federació Catalana de Tallers de Repa-
ració d’Automòbils amb relació al Projecte de llei de 
seguretat industrial
Tram. 352-00472/08
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença d’un repre-
sentant de la Federació Catalana de Venedors de 
Vehicles a Motor amb relació al Projecte de llei de 
seguretat industrial
Tram. 352-00473/08
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Catalán i Ferré, president de l’Associació Espanyola 
de Coordinació de la Indústria del Pesatge, amb 
relació al Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00474/08
Sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de Mercè Sala 
Schnorkowsky, presidenta del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de seguretat industrial
Tram. 352-00475/08
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la coordinadora Tanquem les Nuclears 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè exposin l’impacte ambiental de les 
incidències de funcionament de les centrals nuclears 
d’Ascó i Vandellòs
Tram. 356-00262/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença del secretari 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar 
i Immigració perquè informi del capteniment del Go-
vern sobre el reagrupament familiar
Tram. 356-00269/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Càritas davant la Comissió de Benestar i Im-
migració perquè exposin l’informe «Vides trencades. 
Pobresa i salut precària: una visió des de Càritas»
Tram. 356-00270/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de Jordi Martí, 
director de l’Institut de Cultura de Barcelona, da-
vant la Comissió de Política Cultural perquè informi 
sobre les polítiques de cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona
Tram. 356-00276/08
Sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Mir i 
Fullana, director de Linguamón - Casa de les Llen-
gües, davant la Comissió de Política Cultural perquè 
informi sobre el projecte d’aquest organisme
Tram. 356-00278/08
Sol·licitud p. 53

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb la consellera de Salut sobre les polítiques i les 
accions previstes amb relació als professionals del 
sector sanitari
Tram. 355-00066/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 53

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

Compareixença de representants de la 
Coordinadora de Tallers per a Persones amb Dis-
capacitat Psíquica de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar i Immigració perquè exposin la situació 
del sector i la viabilitat i el futur dels centres espe-
cials de treball i el seu posicionament amb relació 
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al finançament de les unitats de suport a l’activitat 
professional en aquests centres
Tram. 357-00132/08
Substanciació p. 54

Compareixença del secretari per a la Immi-
gració davant la Comissió de Benestar i Immigració 
perquè informi del capteniment del Govern sobre el 
reagrupament familiar
Tram. 357-00159/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de representants de Cà-
ritas davant la Comissió de Benestar i Immigració 
perquè exposin l’informe «Vides trencades. Pobresa 
i salut precària: una visió des de Càritas»
Tram. 357-00160/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

4.67.	 Comunicacions	dels	grups	parlamentaris	
i	dels	diputats

Renúncia del Sr. Jordi Ausàs i Coll a la con-
dició de diputat del Parlament de Catalunya
Reg. 22964
Comunicació p. 54

4.70.	 Comunicacions	del	president	de	la	Ge-
neralitat	i	del	Govern,	i	d’altres	òrgans

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Programa anual d’actuació estadística per 
al 2008
Tram. 334-00049/08
Presentació p. 55

Informe sobre l’acompliment de les actuaci-
ons estadístiques corresponents al Programa anual 
d’actuació estadística per al 2006
Tram. 334-00050/08
Presentació p. 55

4.90.	 Règim	interior

4.90.15.	 Contractació

Contracte de serveis d’impressió i mani-
pulació de les publicacions oficials del Parlament 
de Catalunya
Tram. 600-00003/08
Anunci p. 55

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix 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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1.01.01.

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	150/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	possible	instal·lació	
d’un	magatzem	temporal	centralitzat	
de	residus	nuclears
Tram. 250-00289/08

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 11.03.2008, DSPC-C 256

Comissió d’EConomia, FinanCEs i PrEssuPost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en ses-
sió tinguda el dia 11 de març de 2008, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears (tram. 250-00289/08), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

rEsoluCió

1. El Parlament de Catalunya mostra el rebuig a la pos-
sible instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat 
(MTC) per a residus nuclears a les comarques de la Ri-
bera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Camp i, per extensió, 
a tot el territori de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Sol·licitar al Govern de l’Estat una presa de posició 
clara i definitiva en el sentit de desestimar qualsevol 
ubicació del magatzem temporal centralitzat en el ter-
ritori de Catalunya.

b) Fer costat a la tasca de la Coordinadora Anticementiri 
Nuclear de Catalunya (CANC) i de les institucions que 
hi donen suport, en defensa d’una dignitat col·lectiva 
i de defensa del territori i dels seus valors naturals i 
paisatgístics.

c) Donar trasllat d’aquests acords al Senat, al Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç, a la Comissió Intermi-
nisterial per a la selecció de l’emplaçament del magat-
zem temporal centralitzat i a Enresa.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Josep Maria Rañé i Blasco

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	de	l’Institut	Català	Internacional	per	
la	Pau
Tram. 200-00013/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
176)

Al BOPC 176, a la pàg. 14.

artiClE 10. El dirECtor o dirECtora

On diu: 

«3 El director o directora de l’Institut Català de Foment 
de la Pau, d’acord amb el que estableix...»

Ha de dir: 

«3 El director o directora de l’Institut Català Internacio
nal per la Pau, d’acord amb el que estableix...»
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1.10.

Resolució	152/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’augment	del	control	de	
l’etiquetatge	i	de	la	qualitat	dels	compo-
nents	de	les	joguines	comercialitzades	
a	Catalunya
Tram. 250-00520/08

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 11.03.2008, DSPC-C 256

Comissió d’EConomia, FinanCEs i PrEssuPost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessió tinguda el dia 11 de març de 2008, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’augment del 
control de l’etiquetatge i de la qualitat dels components 
de les joguines comercialitzades a Catalunya (tram. 
250-00520/08), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

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

rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Portar a terme campanyes anuals –de gener a desem-
bre– de control de l’etiquetatge de joguines i, especial-
ment, de la qualitat de llurs components; campanyes 
que han d’ésser àmplies pel que fa als tipus de joguines 
controlats i també pel que fa als establiments visitats, 
i que han d’incloure, a més de magatzems i botigues 
de joguines, altres establiments com basars, botigues 
d’oportunitats i similars.

2. Augmentar significativament les preses de mostres 
de joguines i, per tant, els recursos que es destinen a les 
analítiques de laboratori.

3. Emprendre les campanyes anuals de manera que si-
guin equilibrades en tot el territori.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Josep Maria Rañé i Blasco

Resolució	151/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	projecte	per	a	emma-
gatzemar	gas	prop	d’Alcanar	(Montsià)
Tram. 250-00340/08

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 11.03.2008, DSPC-C 256

Comissió d’EConomia, FinanCEs i PrEssuPost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en 
sessió tinguda el dia 11 de març de 2008, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el projecte per 
a emmagatzemar gas prop d’Alcanar (Montsià) (tram. 
250-00340/08), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 17598).

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

rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Dur a terme les accions necessàries per a exigir la 
consideració de la ciutat d’Alcanar, la comarca del Mont-
sià i Catalunya com a parts afectades pel projecte de 
magatzem de gas, per tal de donar als ciutadans i a les 
institucions afectats per aquestes instal·lacions la possi-
bilitat de formular formalment llurs al·legacions.

2. Expressar la seva preocupació pels impactes econò-
mics, paisatgístics i ambientals que l’emplaçament pre-
vist –i sotmès a informació pública en data 2 d’agost de 
2007 en el Butlletí Oficial de l’Estat– d’una planta de 
tractament de gas podria provocar en el municipi d’Al-
canar i en tota la comarca del Montsià.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Josep Maria Rañé i Blasco
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1.15.

del Parlament, ha ratificat els candidats proposats pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22851) i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
22695) i, en conseqüència, ha adoptat la següent

rEsoluCió

El Parlament de Catalunya designa senadors perquè 
representin la Generalitat al Senat, durant la vuitena 
legislatura: 

Jordi Casas i Bedós
Joan Maria Roig i Grau
Jordi Vilajoana i Rovira
M. Assumpta Baig i Torras
Joan Sabaté i Borràs
Carles Bonet i Revés
Daniel Sirera i Bellés
Joan Josep Nuet i Pujals

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.15. MOCIONS

Moció	24/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	la	política	econòmica	i	fiscal
Tram. 302-00084/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 12.03.2008, DSPC-P 46

PlE dEl ParlamEnt

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de 
març de 2008, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política econòmica i fiscal (tram. 
302-00084/08), presentada pel diputat Josep Enric Mi-
llo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22895) i pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22943).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

moCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Resolució	153/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	el	desplegament	de	
l’Agència	Tributària	de	Catalunya
Tram. 250-00589/08

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 11.03.2008, DSPC-C 256

Comissió d’EConomia, FinanCEs i PrEssuPost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en ses-
sió tinguda el dia 11 de març de 2008, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el desplegament de 
l’Agència Tributària de Catalunya i la creació del con-
sorci a què fa referència l’Estatut (tram. 250-00589/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 21643).

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

rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
el desplegament de l’Agència Tributària de Catalunya 
tant des del punt de vista reglamentari com organitza-
tiu, i fer les accions necessàries per tal d’impulsar-ne la 
consolidació en els terminis establerts.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert Josep Maria Rañé i Blasco

Resolució	156/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	es	designen	els	se-
nadors	que	han	de	representar	la	Gene-
ralitat	al	Senat
Tram. 280-00003/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 12.03.2008, DSPC-P 46

PlE dEl ParlamEnt

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de març 
de 2008, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i amb l’article 152 del Reglament 
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1.20.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

moCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que faci públiques les 
balances fiscals en compliment del principi de transpa-
rència que regeix les relacions fiscals i financeres entre 
les administracions públiques, segons el que estableix 
l’article 201.2 de l’Estatut d’autonomia.

b) Potenciar i posar al dia el Pla de mesures contra la 
inflació a Catalunya que el Govern va aprovar al juny 
del 2006.

c) Crear, per mitjà de la futura revisió del text de l’Acord 
estratègic 2008-2011 –que s’ha de signar amb els agents 
econòmics i socials–, un comitè d’enllaç entre els grups 
parlamentaris i la comissió de seguiment de l’Acord, 
que doti de permanència i periodicitat l’acció de control 
i impuls dels grups parlamentaris pel que fa a l’Acord.

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	desple-
gament	a	Catalunya	de	la	Llei	de	l’Estat	
39/2006,	de	promoció	de	l’autonomia	
personal	i	atenció	a	les	persones	en	si-
tuació	de	dependència
Tram. 300-00107/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 12.03.2008, 
(DSPC-P 46).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
de	l’aigua
Tram. 300-00108/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el dia 12.03.2008, 
(DSPC-P 46).

a) Presentar, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament, un balanç del Pla de 
mesures contra la inflació a Catalunya, que el Govern 
va aprovar al juny del 2006, el qual tenia l’objectiu de 
posar en marxa mesures estructurals que incidissin en 
els sectors amb una major complexitat en la formació de 
preus i milloressin el funcionament dels sectors que han 
registrat una inflació més elevada, i potenciar i posar al 
dia aquest pla amb la incorporació, si escau, de noves 
mesures que ajudin a millorar la situació econòmica 
actual.

b) Crear un comitè d’enllaç entre els grups parlamen-
taris i la comissió de seguiment de l’Acord estratègic 
2008-2011, per mitjà del text revisat de l’Acord, que s’ha 
de signar amb els agents econòmics i socials. El comitè 
d’enllaç ha de dotar de permanència i periodicitat l’ac-
ció de control i impuls dels grups parlamentaris amb 
relació a l’Acord.

c) Impulsar i prioritzar els plans que té plantejats el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya perquè els treballadors que 
es queden a l’atur rebin d’aquest servei un suport i un 
seguiment personalitzats que els permeti reincorporar-
se al món laboral al més aviat possible, i també planifi-
car noves actuacions de xoc per a pal·liar els efectes de 
l’actual increment de l’atur.

d) Presentar davant el Parlament el Projecte de llei de 
l’impost sobre successions i donacions, en compliment 
d’allò que estableix l’apartat 3.3 del Pla de Govern 
2007-2010, sobre política fiscal i financera.

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

El secretari quart El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

Moció	25/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	mesures	relatives	a	l’evolu-
ció	de	la	situació	econòmica
Tram. 302-00086/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 12.03.2008, DSPC-P 46

PlE dEl ParlamEnt

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 12 de 
març de 2008, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’evolució de la situació econòmica (tram. 
302-00086/08), presentada pel diputat Antoni Fernán-
dez Teixidó, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 22942) i pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22944).
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Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	del	projecte	de	casal	d’avis	i	bi-
blioteca	municipal	de	Santa	Susanna	
(Maresme)
Tram. 250-00511/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 
257).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).

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	reacti-
vació	efectiva	de	l’Acord	estratègic	per	
a	la	internacionalització,	la	qualitat	de	
l’ocupació	i	la	competitivitat	de	l’econo-
mia	catalana
Tram. 250-00379/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modera-
ció	fiscal	a	Catalunya
Tram. 250-00380/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).

Proposta	de	resolució	sobre	l’assump-
ció	de	responsabilitats	per	l’apagada	
elèctrica	de	Barcelona	del	23	de	juliol	
de	2007
Tram. 250-00382/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	per	a	garantir	
la	mobilitat	dels	treballadors	i	les	em-
preses
Tram. 302-00085/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, 
tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 46).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	direcció	i	la	gestió	dels	
serveis	públics	de	la	Generalitat,	espe-
cialment	pel	que	fa	a	l’educació
Tram. 302-00087/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, 
tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 46).

Proposta	de	resolució	sobre	la	publica-
ció	de	les	balances	fiscals
Tram. 250-00603/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).

Proposta	de	resolució	per	la	qual	s’insta	
el	Govern	a	presentar	un	informe	sobre	
els	components	més	rellevants	de	l’aug-
ment	de	preus
Tram. 250-00604/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 
(DSPC-C 256).
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ProjECtE dE llEi dE modiFiCaCió dE la llEi 10/1994, dE 
l’11 dE juliol, dE la PoliCia dE la GEnEralitat - mos-
sos d’Esquadra, En rElaCió amb El PErsonal FaCultatiu 
i tèCniC dEl Cos dE mossos d’Esquadra

tram. 200-00027/08

Text presentat

artiClE úniC

Es modifiquen els articles 18, 19, 20, 28 i 54 de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - 
mossos d’esquadra, que resten redactats de la manera 
següent:

«Article 18

El cos de mossos d’esquadra s’estructura jeràrquicament 
en les escales i les categories següents:

a) Escala bàsica, que comprèn les categories de mosso/a 
i de caporal/a.

b) Escala intermèdia, que comprèn les categories de 
sergent/a i de sots-inspector/a.

c) Escala executiva, que comprèn la categoria 
d’inspector/a.

d) Escala superior, que comprèn les categories 
d’intendent/a, de comissari/ària i de major.

e) Escala de suport, que comprèn les categories de fa-
cultatiu/va i de tècnic/a.

Article 19

1. Correspon als/a les membres del cos de mossos d’es-
quadra, segons les escales respectives, d’acomplir, amb 
caràcter preferent, les funcions següents:

a) Escala superior: el comandament, la direcció, l’ori-
entació, la coordinació i la inspecció, a nivell superior, 
dels serveis policials.

b) Escala executiva: la gestió de les diverses àrees i 
unitats dels mossos d’esquadra i, si s’escau, el coman-
dament de l’activitat policial.

c) Escala intermèdia: el comandament operatiu i la 
supervisió de les tasques executives de les unitats, els 
grups i els subgrups policials.

d) Escala bàsica: les tasques executives derivades del 
compliment de les funcions policials, i les funcions de 
comandament d’un o més funcionaris/àries de la ma-
teixa escala en els diferents serveis policials.

e) Escala de suport: el suport i la cobertura a la funció 
policial amb les tasques pròpies de la professió per a 
l’exercici de la qual habilita la titulació que els hagi estat 
exigida per ingressar al cos, així com també funcions 
que requereixen coneixements propis i específics d’una 
formació concreta, tot en suport de la funció policial.

2. Ultra el que estableix l’apartat anterior, els/les fun-
cionaris/àries del cos de mossos d’esquadra estan obli-
gats a acomplir les comeses que exigeixen l’execució 
dels serveis policials i les necessitats de la seguretat 
ciutadana.

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	de	modificació	de	la	Llei	
10/1994,	de	l’11	de	juliol,	de	la	Policia	de	
la	Generalitat	-	Mossos	d’Esquadra,	en	
relació	amb	el	personal	facultatiu	i	tèc-
nic	del	Cos	de	Mossos	d’Esquadra
Tram. 200-00027/08

Informe de la Ponència de la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

a la mEsa dE la Comissió dE justíCia, drEt i sEGurEtat 
Ciutadana

La Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana, nomenada el dia 31 de gener de 2008 i 
integrada pels diputats Elena Ribera i Garijo, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Mohammed 
Chaib Akhdim, del Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi; Patrícia Gomà i Pons, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Montserrat Nebrera González, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mes-
tres, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, que n’ha estat 
designat ponent relator; i José Domingo Domingo, del 
Grup Mixt, de conformitat amb el que estableix l’article 
109.4 del Reglament del Parlament, s’ha reunit al Palau 
del Parlament el dia 19 de febrer de 2008. Han assesso-
rat la Ponència el lletrat Francesc Pau i Vall i l’assessora 
lingüística Marta Payà i Canals, i l’ha assistida la ges-
tora parlamentària Elena Mora Martínez.

Després d’estudiar el Projecte de llei de modificació 
de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra, en relació amb el per-
sonal facultatiu i tècnic del Cos de Mossos d’Esquadra 
i les esmenes presentades, d’acord amb el que disposa 
l’article 109.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, la 
Ponència ha establert l’Informe següent:
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2. La proporció establerta per l’apartat 1 pot ésser mo-
dificada pels decrets de convocatòria successius mentre 
duri el procés de creixement del cos de mossos d’es-
quadra i no se superi la xifra total de setze persones 
membres en representació de l’Administració i setze 
persones membres en representació del cos.»

Esmenes presentades

addiCió dE nous artiClEs

1 EsmEna núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (1)

«El personal facultatiu i tècnic es regirà per la normati
va i el règim general de la funció pública. Per raons del 
servei i quan així s’acordi, els serà aplicable el règim de 
jornada i horari, permisos, llicències i vacances de la 
normativa específica del personal policial, en igualtat 
de drets i deures que aquests darrers.

El personal facultatiu i tècnic tenen la condició d’agents 
de l’autoritat en l’exercici de les seves funcions de su
port a la tasca policial i estan obligats al secret pro
fessional»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 1.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica 
consistent a l’addició d’una nova disposició final segona 
a la Llei 10/1994 amb el redactat següent:

«Segona

En la Llei 10/1994 i les lleis que la modifiquen, s’entén 
que les denominacions en gènere masculí referides a 
persones inclouen dones i homes.»

L’esmentada recomanació de la Ponència suposa que 
l’antiga disposició final de la Llei 10/1994 passa a ésser 
la disposició final primera.

disPosiCió transitòria. lEGitimaCió PEr PromourE i 
ConvoCar ElECCions sindiCals ParCials PEr a la rE-
PrEsEntaCió dE l’EsCala dE suPort dEl Cos dE mossos 
d’Esquadra

Text presentat

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les 
organitzacions sindicals poden promoure la realitza-
ció d’eleccions sindicals parcials per a l’elecció del 
representant del personal facultatiu i tècnic integrant 
de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra al 
Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra. En el ter-
mini d’un mes a comptar a partir de la presentació de 
l’escrit de promoció, el Govern de la Generalitat ha de 
convocar eleccions parcials per escollir el representant 

Article 20

1. Per a ingressar a les diferents escales del cos de mos-
sos d’esquadra, s’exigeix complir els requisits que esta-
bleixen aquesta Llei i la resta de la normativa aplicable 
i estar en possessió dels títols corresponents o complir 
els requisits establerts per l’article 25 bis, d’acord amb 
la graduació següent:

a) Escala superior, titulació del grup A, subgrup A1 
d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

b) Escala executiva, titulació del grup A, subgrup A2 
d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

c) Escala intermèdia, titulació del grup C, subgrup C1 
d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

d) Escala bàsica, titulació del grup C, subgrup C2 
d’acord amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

e) Escala de suport, per a l’accés a la categoria de facul-
tatiu/va, titulació del grup A, subgrup A1, d’acord amb 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

f) Escala de suport, per a l’accés a la categoria de 
tècnic/a, titulació del grup A, subgrup A2, d’acord amb 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

2. Correspon a la persona titular del Departament com-
petent en matèria de seguretat pública d’efectuar les 
convocatòries per a ingressar a les diferents escales i 
categories del cos de mossos d’esquadra. Les bases de 
cada convocatòria han d’establir els requisits i les condi-
cions per a l’ingrés a les diferents escales i categories.

3. Per a accedir als grups que especifica l’apartat 1, s’ha 
d’estar en possessió de la titulació i dels coneixements 
lingüístics que estableix per als grups corresponents la 
normativa vigent sobre funció pública de l’Administra-
ció de la Generalitat.

Article 28

1. L’accés a les categories de facultatiu/va i de tècnic/a 
de l’escala de suport es fa per promoció interna, mitjan-
çant els sistemes d’oposició, concurs o concurs-oposició, 
entre funcionaris en actiu del cos de mossos d’esquadra 
i de la resta de cossos especials de la Generalitat del 
grup A, subgrups A1 i A2. En cas de no proveir-se les 
vacants per promoció interna, cal procedir a fer-ne la 
convocatòria en torn lliure.

2. Les convocatòries per a l’accés a les categories de 
facultatiu/va i de tècnic/a de l’escala de suport han de 
determinar, si escau, els requisits d’antiguitat, especia-
lització i formació i els altres que siguin necessaris per 
a les places convocades.

Article 54

1. El Consell de la Policia és integrat paritàriament pels 
representants de l’Administració que designi la perso-
na titular del Departament competent en matèria de 
seguretat pública i pels representants de les persones 
membres del cos de mossos d’esquadra, sobre la base 
d’un representant per cada dos-cents cinquanta funci-
onaris/àries o fracció de cadascuna de les escales que 
constitueixen el cos.
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alitzant tasques pròpies de la professió per a l’exercici 
de la qual habiliti la titulació que els hagi estat exigida 
per a ingressar en el cos, tot complint les funcions que 
requereixin coneixements propis i específics d’una for-
mació acadèmica concreta, però sense que aquests llocs 
de treball s’integrin en cap escala.

L’objecte de la present Llei és la modificació de l’actual 
règim jurídic que afecta els/les facultatius/ves i tècnics/
ques integrants del cos de mossos d’esquadra, com a 
personal de suport a la funció policial, mitjançant la cre-
ació de dues noves categories, la facultativa i la tècnica, 
com a tals, dins la nova escala denominada de suport de 
l’esmentat cos policial. Això és especialment destacable 
perquè ha de permetre que aquest personal funcionari 
de la policia de la Generalitat - mossos d’esquadra pu-
gui exercir els seus drets sindicals mitjançant l’elecció 
d’una representació al Consell de la Policia - Mossos 
d’Esquadra, ja que actualment no disposen de cap re-
presentació específica ni gaudeixen del dret de vot com 
a conseqüència de no pertànyer a cap escala del Cos de 
mossos d’esquadra, d’acord amb l’article 54 de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat - 
mossos d’esquadra, en preveure la Llei 10/1994 que les 
eleccions dels representants dels/de les membres del cos 
de mossos d’esquadra en el Consell de la Policia es fa 
per escales, mitjançant sufragi personal, directe i secret 
entre els/les membres del cos.

Val a dir, respecte d’això, que la importància de la mo-
dificació a realitzar en la Llei 10/1994 es justifica també 
per la importància que la llibertat sindical té en el nostre 
sistema de valors i de reconeixement de llibertats fona-
mentals, d’acord amb la Constitució (articles 7 i 28) i 
l’Estatut d’Autonomia, i, per tant, el fet de permetre que 
el personal facultatiu i tècnic pugui exercir el seu dret 
de vot en les eleccions sindicals dels representants en 
el Consell de la Policia - Mossos d’Esquadra, implica 
tenir representació i presència específica en l’òrgan de 
representació paritària de la Generalitat i dels membres 
del cos.

Aquests llocs de suport policial que es van crear l’any 
1994, moment en què el cos de mossos d’esquadra es 
trobava en l’inici del seu incipient desplegament territo-
rial com a policia integral a Catalunya, han esdevingut 
com a llocs absolutament insuficients per atendre les 
necessitats de suport al cos que actualment compta amb 
més de 12.000 efectius i abasta la seva actuació a qua-
si tot el territori de Catalunya. Aquesta circumstància, 
així com la intervenció del Cos de mossos d’esquadra 
en àmbits com el terrorisme i el crim organitzat i la 
participació en xarxes policials internacionals, entre 
d’altres, d’acord amb el nou Estatut d’Autonomia i els 
acords adoptats anteriorment en la Junta de Seguretat 
de Catalunya, fan necessari disposar de llocs de su-
port d’especialistes en un nombre important i reconduir 
aquests llocs de treball de suport al cos en una nova 
escala amb les corresponents categories.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

de les persones membres de l’escala de suport del cos 
de mossos d’esquadra al Consell de la Policia - Mossos 
d’Esquadra.

2. El mandat d’aquest representant, excepcionalment 
i com a conseqüència de la convocatòria d’eleccions 
sindicals parcials, finalitzarà quan acabi el de la resta de 
representants del cos escollits amb anterioritat.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

disPosiCió addiCional. intEGraCió dEl PErsonal FaCul-
tatiu i tèCniC

Text presentat

Els/les membres del cos de mossos d’esquadra que a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei ocupin llocs de treball 
de personal facultatiu i tècnic als quals hagin accedit 
per processos selectius de concurs - oposició queden in-
tegrats, respectivament, en les categories de facultatiu/
va i tècnic/a de l’escala de suport restant, si escau, en 
la situació administrativa que correspongui en la seva 
escala de procedència.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

ExPosiCió dE motius

Text presentat

Per desenvolupar correctament la policia de la Genera-
litat i facilitar el procés de desplegament i implantació 
definitiva del cos en el territori d’acord amb les funci-
ons que té encomanades, és necessari dotar-la d’una 
estructura suficient. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’esquadra va establir 
les escales i categories existents, tot assentant les bases 
d’una carrera administrativa homologable amb les dels 
altres cossos de policia, estatals i locals.

En concret, la Llei 10/1994, d’11 de juliol, defineix les 
funcions de les diferents escales i, a més, incorpora 
la possibilitat de crear llocs de treball per a personal 
facultatiu i tècnic, en la mesura que siguin necessaris 
per a donar cobertura i suport a la funció policial, re-
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Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.03.2008 al 26.03.2008).

Finiment del termini: 27.03.2008; 9:30 hores.
 

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 
46).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Mixt

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, 
tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 46).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, 
tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 46).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, 
tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 46).

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

títol dEl ProjECtE

Text presentat

Projecte de llei de modificació de la Llei 10/1994, de 
l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, en relació amb el personal facultatiu i tèc-
nic del Cos de Mossos d’Esquadra

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2008

Elena Ribera i Garijo, Mohammed Chaib Akhdim, 
Patrícia Gomà i Pons, Montserrat Nebrera González, 
Jaume Bosch i Mestres, José Domingo Domingo

Projecte	de	llei	en	matèria	de	garantia	i	
qualitat	del	subministrament	elèctric
Tram. 200-00030/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 
46).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, 
tinguda el dia 12.03.2008 (DSPC-P 46).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 20.11.2007.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	foment	de	mesures	
agroambientals	en	el	conreu	de	l’ave-
llaner
Tram. 202-00029/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22861).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.03.2008 al 02.04.2008).

Finiment del termini: 03.04.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposició	de	llei	de	modificació	de	l’ar-
ticle	4	del	Decret	legislatiu	3/2002,	del	
24	de	desembre,	pel	qual	s’aprova	el	
text	refós	de	la	Llei	de	finances	públi-
ques	de	Catalunya
Tram. 202-00030/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22861).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.03.2008 al 02.04.2008).

Finiment del termini: 03.04.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposició	de	llei	de	mesures	de	foment	
agroambientals	en	el	conreu	de	l’ave-
llaner
Tram. 202-00031/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22861).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.03.2008 al 02.04.2008).

Finiment del termini: 03.04.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

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

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 18.03.2008 al 26.03.2008).

Finiment del termini: 27.03.2008; 9:30 hores.

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

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22624 i 22863), Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 22742) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
22859).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.03.2008 al 17.03.2008).

Finiment del termini: 18.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Per a l’any 2008, l’IRSC s’ha incrementat un 2,4%, men-
tre que l’indicador estatal al que substitueix, l’IPREM, 
ha estat objecte d’un creixement del 3,5%.

L’increment de l’indicador de renda mínima estatal per 
sobre del que ho ha fet el català és un fet paradoxal si 
es té en compte que el cost de la vida és més elevat a 
Catalunya que a la resta de l’Estat.

És per aquest motiu i amb la voluntat d’evitar una dis-
criminació addicional per als ciutadans de Catalunya 
amb majors necessitats, es considera necessari que a 
l’IRSC per al 2008 s’apliqui un increment addicional de 
la seva quantia, equivalent a la taxa interanual d’inflació 
registrada a Catalunya l’any 2007 que va ser del 4,3%.

Article únic. Modificació de la Llei 16/2007, de 21 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2008

La Disposició addicional Dotzena de la Llei 16/2007, 
de 21 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2008 queda redactada de la següent 
manera:

dotzEna. indiCador dE rEnda dE suFiCiènCia

1. Per a l’exercici del 2008, el valor de l’indicador de 
renda de suficiència de Catalunya, establert per l’article 
15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, resta fixat en 7.794,60 eu-
ros en còmput anual, que es correspon amb 556,76 euros 
si el còmput és anual.

2. El percentatge de l’indicador de renda de suficiència 
que han d’assolir les prestacions establertes per la llei 
a la que fa referència l’apartat1 es fixa en el 80% per a 
l’exercici del 2008, sense perjudici del que la dita llei es-
tableix específicament per a determinades prestacions.

3. D’acord amb l’article 2.4 del Reial Decret Llei 3/2004, 
del 25 de juny, per a la racionalització de la regulació 
del salari mínim interprofessional i per a la l’increment 
de la seva quantia, la Generalitat ha d’utilitzar com a 
índex o referència de renda l’indicador de renda de su-
ficiència fixat per aquesta disposició.

disPosiCió addiCiona úniCa

Els preceptes d’aquesta Llei, el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat, entraran en vigor a l’inici del proper 
exercici pressupostari.

disPosiCió Final

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada.

Parlament de Catalunya, 25 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P de CiU Diputat del G.P de CiU

Proposició	de	llei	de	creació	de	l’Obser-
vatori	Català	de	la	Conciliació	de	la	Vida	
Laboral,	Familiar	i	Personal	de	les	Per-
sones	Treballadores
Tram. 202-00032/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22861).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 27.03.2008 al 02.04.2008).

Finiment del termini: 03.04.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposició	de	llei	d’actualització	de	l’in-
dicador	de	renda	de	suficiència	de	Ca-
talunya	per	al	2008
Tram. 202-00034/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió
Reg. 22696 i 22712 /  Coneixement: 
Mesa del Parlament, 12.03.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Lluís Cleries 
i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb l’article 100 i concordants 
del Reglament del Parlament, presenten per a la seva 
tramitació la següent Proposició de Llei d’actualització 
de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
per a l’any 2008.

ExPosiCió dE motius

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 
(IRSC) va implantar-se l’any 2006 com indicador que 
determina l’accés a determinades prestacions, ajuts o 
serveis de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera l’IRSC esdevenia un indicador propi 
de Catalunya que substituïa l’Indicador Públic de Renda 
d’Efectes Múltiples (IPREM) de caire estatal, es con-
vertia en l’indicador de referència per a la revisió de les 
prestacions públiques de la Generalitat així com, a par-
tir de l’entrada en vigor de la Llei de prestacions socials 
de caràcter econòmic, era la renda de referència per a 
la garantia d’uns ingressos mínims per a les persones 
que no disposen de recursos econòmics suficients i no 
n’obtenen per altres vies.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aprovació	
del	reglament	de	desplegament	de	la	
Llei	22/2003,	de	protecció	dels	animals
Tram. 250-00648/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 11.03.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22681)

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:

»Posar en marxa, en els propers sis mesos, els tràmits 
d’audiència i d’exposició pública.»

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 11.03.08

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. 
21881)

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 de Catalunya a que la propera programació 
territorial de serveis socials especialitzats pel període 
20082012 contempli la necessitat de creació de noves 
places d’acolliment residencial per a gent gran a la co
marca del Baix Penedès.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 11.03.08

Esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 22726)

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)

«El Parlament de Catalunya insta el govern a impulsar 
una modificació normativa en el Congrés dels Diputats 
per tal d’atribuir a un dels jutjats mercantils de Barce
lona i a una de les seccions de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, competències per a conèixer en primera i 
segona instància, respectivament, i de forma exclusiva, 
de tots aquells litigis i recursos que es promoguin a 
l’empar d’allò previst a la normativa europea sobre la 
marca comunitària i els dibuixos i models comunitaris, 
extenent la seva jurisdicció en l’exercici d’aquesta com-
petència, a l’àmbit territorial de Catalunya.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’un	complement	de	la	prestació	
per	a	assistent	personal	amb	relació	
al	desplegament	de	la	Llei	de	l’Estat	
39/2006,	de	promoció	de	l’autonomia	
personal	i	atenció	a	les	persones	en	si-
tuació	de	dependència
Tram. 250-00667/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 11.03.08

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. 
22864)

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 com
plementar la presentació de l’assistent personal pre
vista a la Llei de l’Autonomia Personal i d’Atenció a la 
Dependència pel grau de 3 de dependència i a la Llei 
de Serveis Socials d’acord amb la intensitat de serveis 
prevista al Pla d’Atenció Individual.»
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Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
del	rec	i	la	nova	central	hidroelèctrica	del	
Pont	de	Bar	(Alt	Urgell)
Tram. 250-00696/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 11.03.08

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. 
22711)

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:

»Agilitzar la represa de les obres des del moment què 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre li notifiqui la de
cisió presa pel Ministerio de Medio Ambiente.»

addiCió dE nous aPartats

aPartat 2

2 EsmEna núm. 2
D’addició
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 

«2. Condicionar la seva continuïtat a l’aplicació de les 
garanties ambientals necessàries en les obres realitza
des, tant pel que fa a la modulació dels cabals de man
teniment, com a les mesures correctores necessàries per 
corregir els impactes.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 11.03.08

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. 
22813)

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 seguir treballant, de comú acord amb l’Ajun
tament de l’Hospitalet, per a resoldre la ubicació provi
sional dels usuaris i usuàries del Casal per a Gent Gran 
situat a l’avinguda Masnou, al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat, tenint en compte l’opinió dels 
afectats i de l’associació d’usuaris i iniciar, al més aviat 
possible, la remodelació integral de l’equipament.»



17 de març de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 229

24

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

»Desenvolupar els treballs d’endegament hidràulic de 
la Riera de Rubí en el seu tram més urbà entre els ponts 
del Ferrocarril i de Can Jardí a l’altura de l’Avinguda de 
l’Electricitat a Rubí (Vallès Occidental) en la mesura 
de les disponibilitats pressupostàries i en el marc de les 
prioritats que venen definides al “Pla de Gestió Especí
fic de l’Espai Fluvial de les conques del Baix Llobregat 
i l’Anoia”.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 11.03.08

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. 
22769)

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 Consell Executiu 
a, en el marc de la planificació territorial de serveis 
socials especialitzats 20082012, tenir en compte les 
necessitats de places de centre de dia per a gent gran 
al Vallès Occidental.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’endega-
ment	de	la	riera	de	Rubí	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 250-00722/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CMAH, 11.03.08

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. 
22725)

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:



Núm. 229 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de març de 2008

25

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	delimi-
tació	i	la	declaració	com	a	parc	natural	
del	parc	de	Collserola
Tram. 250-00751/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	segon	ambulatori	a	Vilafran-
ca	del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-00752/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	code-
senvolupament
Tram. 250-00750/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
del	museu	de	les	Gavarres,	a	Calonge	-	
Sant	Antoni	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00757/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	promo-
ció	d’un	estudi	que	plantegi	la	possibi-
litat	de	gestionar	el	Parc	Natural	de	l’Alt	
Pirineu	mitjançant	un	consorci	entre	el	
Departament	de	Medi	Ambient	i	Habi-
tatge,	els	ajuntaments	afectats	i	els	ra-
maders
Tram. 250-00765/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	catàleg	
de	prestacions	ortopèdiques
Tram. 250-00774/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	reduir	la	contaminació	acús-
tica	al	barri	de	Can	Roca,	de	Terrassa	
(Vallès	Occidental),	arran	de	les	obres	
de	prolongació	dels	Ferrocarrils	de	la	
Generalitat
Tram. 250-00775/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	de	suport	a	la	in-
dependència	de	Kosovo
Tram. 250-00776/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Museu	
del	Ferrocarril	de	Vilanova	i	la	Geltrú	
(Garraf)
Tram. 250-00766/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	conve-
niència	de	crear	una	targeta	dels	trans-
ports	metropolitans	gratuïta	per	als	me-
nors	de	dotze	anys
Tram. 250-00767/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	a	
la	fibromiàlgia	i	la	síndrome	de	fatiga	
crònica
Tram. 250-00770/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	la	modalitat	de	districte	compartit	
europeu	en	la	matriculació	dels	estudis	
universitaris
Tram. 250-00780/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inici	de	la	
construcció	de	l’Hospital	de	Rubí	-	Sant	
Cugat	-	Castellbisbal
Tram. 250-00781/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rever-
sió	de	l’assignació	d’espais	a	la	termi-
nal	sud	de	l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-00782/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	d’adaptació	i	d’accessibili-
tat	de	les	instal·lacions	de	l’estació	de	
Renfe	de	l’Hospitalet	de	Llobregat
Tram. 250-00777/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	l’Agència	Catalana	del	Treballador	
Autònom
Tram. 250-00778/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	informe	relatiu	a	l’adequació	
dels	centres	educatius	públics	a	la	nor-
mativa	d’accessibilitat	i	supressió	de	
barreres	arquitectòniques
Tram. 250-00779/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.



Núm. 229 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 17 de març de 2008

31

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	la	gratuïtat	dels	medicaments	
per	als	infants	amb	càncer
Tram. 250-00786/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
del	riu	Ter
Tram. 250-00787/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	d’ini-
ciatives	de	dinamització	comarcal
Tram. 250-00788/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	nou	centre	d’atenció	pri-
mària	al	barri	de	Can	Roca,	a	Terrassa	
(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00783/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	queixes	
formulades	per	la	Junta	de	Jutges	de	
l’Hospitalet	referents	al	trasllat	dels	jut-
jats	de	l’Hospitalet	de	Llobregat	a	la	Ciu-
tat	de	la	Justícia	de	Barcelona	i	l’Hospi-
talet	de	Llobregat
Tram. 250-00784/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	del	trasllat	dels	òrgans	judicials	
de	Barcelona	a	la	Ciutat	de	la	Justícia	de	
Barcelona	i	l’Hospitalet	de	Llobregat
Tram. 250-00785/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	i	el	pagament	dels	imports	de	
triennis	al	personal	interí	de	l’Adminis-
tració	de	la	Generalitat
Tram. 250-00792/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
d’un	sistema	d’assignació	de	pacients	
al	personal	d’infermeria	dels	centres	
d’atenció	primària
Tram. 250-00793/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neces-
sitat	d’un	pla	d’atenció	a	la	gent	gran	
polimedicada
Tram. 250-00794/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	protec-
ció	dels	pèlags	de	Vilobí	del	Penedès	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-00789/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condi-
cionament	de	la	carretera	C-31,	de	les	
costes	del	Garraf
Tram. 250-00790/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	cobri-
ment	del	tram	final	del	torrent	de	la	Pas-
tera,	a	Vilanova	i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 250-00791/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	certificació	d’empresa	familiar-
ment	responsable
Tram. 250-00798/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	l’ús	del	permís	per	paternitat	esta-
blert	en	l’Estatut	dels	treballadors
Tram. 250-00799/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
dels	llocs	que	figuren	en	la	relació	de	
llocs	de	treball	del	Parc	Natural	de	l’Alt	
Pirineu
Tram. 250-00800/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	depura-
ció	de	responsabilitats	pels	decrets	del	
Departament	de	Salut	anul·lats	pel	Tri-
bunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	
i	sobre	la	suspensió	de	les	jubilacions	
forçoses,	la	redacció	d’un	pla	de	recur-
sos	humans	i	la	creació	de	la	carrera	
professional	del	metge	sènior
Tram. 250-00795/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	del	pla	social	davant	el	tancament	
de	l’empresa	tèxtil	Fibracolor
Tram. 250-00796/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	accés	directe	des	de	la	car-
retera	C-15	a	Santa	Fe	del	Penedès	(Alt	
Penedès)
Tram. 250-00797/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.
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ExPosiCió dE motius

La Generalitat és l’actual propietària de la finca on 
s’ubicava edifici Fluvià Marina, situada a l’entorn de la 
desembocadura del riu Fluvià, al municipi de Sant Pere 
Pescador (Alt Empordà), que va ser enderrocat l’any 
2005, amb la finalitat d’incorporar-la a l’espai protegit 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

El Govern de la Generalitat, ja en el seu moment, es va 
comprometre a restaurar la desembocadura i a integrar 
aquest conjunt al Parc natural. En aquest sentit, va apro-
var el Pla director urbanístic costaner i el Pla director 
de l’Empordà amb la finalitat de preservar l’esmentat 
paratge natural d’elevat valor natural i llegar-lo a les 
futures generacions.

A data d’avui, han transcorregut tres anys d’ençà el 
compromís adquirit per part del Govern de restauració 
d’aquest àmbit, sense que s’hagin dut a terme les esmen-
tades actuacions, amb la precarietat i provisionalitat que 
això implica per a l’esmentat espai.

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver-
gència i Unió, atenent les demandes de la ciutadania 
empordanesa i els corresponents grups de defensa del 
territori, presenta la següent

ProPosta dE rEsoluCió

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

1) Incorporar amb caràcter immediat l’espai natural 
corresponent a l’enderrocat edifici Fluvià Marina, a l’en-
torn de la desembocadura del riu Fluvià, al municipi de 
Sant Pere Pescador (Alt Empordà), al parc natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà.

2) Restaurar l’esmentada zona amb la finalitat de resti-
tuir el seu ecosistema i configuració natural originària, 
tot suprimint els amarratges existents i d’altres infraes-
tructures restants.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	bonificació	del	peatge	del	túnel	del	
Cadí	a	les	empreses	de	l’Alt	Urgell,	la	
Cerdanya	i	el	Berguedà
Tram. 250-00801/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	rescat	
del	peatge	de	l’autopista	del	Garraf
Tram. 250-00802/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 22862).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.03.2008 al 27.03.2008).

Finiment del termini: 28.03.2008; 9:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 12.03.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incor-
poració	al	Parc	Natural	dels	Aiguamolls	
de	l’Empordà	de	l’espai	corresponent	a	
l’edifici	Fluvià	Marina,	de	Sant	Pere	Pes-
cador	(Alt	Empordà)
Tram. 250-00807/08

Presentació
Reg. 22555 / Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.03.08

a la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució.
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Per aquest 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 realitzar en el termini màxim d’un mes, el 
projecte de construcció de tres giratoris (rotondes) a la 
carretera C-63 en el seu tram entre Vidreres i Lloret de 
Mar, concretament en les entrades de les urbanitzacions 
Aiguaviva Parc, Puigventós i Terrafortuna.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2008

Carina Mejías Sánchez, Josep Llobet i Navarro, Josep 
Enric Millo i Rocher

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici-
onament	i	la	millora	del	paviment	de	la	
carretera	T-11	entre	Reus	i	les	Borges	
del	Camp
Tram. 250-00810/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22697 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució:

ExPosiCió dE motius

La carretera T-11, enllaça, en el seu recorregut en direc-
ció al municipi de Falset, els municipis de Les Borges 
del Camp i Reus (Baix Camp), constituint una impor-
tant via de comunicació d’interior de la comarca Baix 
Camp i entre comarques.

Aquesta via constitueix un dels nuclis viaris més impor-
tants del Baix Camp. L’estat de carretera T-11, pel gran 
volum de trànsit que suporta, fa necessària que es dugui 
una actuació urgent per part del Govern de l’Estat, que 
en té la competència, en l’aspecte de millora i condicio-
nament del paviment, en especial en el tram entre aquest 
dos municipis fins enllaçar amb la variant de Reus.

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat 
per tal de realitzar les obres de condicionament i millora 
del paviment en la carretera T-11 en el tram de Reus a 
les Borges del Camp.

Proposta	de	resolució	sobre	el	projec-
te	de	construcció	de	tres	rotondes	a	la	
carretera	C-63	entre	Vidreres	i	Lloret	de	
Mar
Tram. 250-00808/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 22600 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Josep Llobet Navarro, 
Portaveu Adjunt, Josep Enric Millo i Rocher, diputat, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent Proposta 
de resolució, per tal que sigui substanciada a la Comis-
sió de Política Territorial: 

ExPosiCió dE motius

La C-63 és una carretera amb un elevat percentatge 
de sinistralitat, principalment en el tram comprès entre 
el municipi de Vidreres i de Lloret de Mar. Al llarg 
d’aquesta carretera hi ha un gran nombre d’urbanitza-
cions. Aquesta circumstància provoca que durant els 
caps de setmana, així com també en èpoques estivals, 
el seu trànsit es vegi incrementat de forma considerable 
amb el conseqüent empitjorament de les condicions de 
circulació de la via.

Una de les principals problemàtiques d’aquesta via és la 
situació en la que es troben les entrades de les urbanitza-
cions situades al seu voltant. Els accessos a les diverses 
zones residencials no disposen de cap tipus de carril que 
facilitin l’accés, sense que aquesta maniobra, suposi l’en-
torpiment de la circulació de la carretera C-63. Actual-
ment, al no disposar d’aquest tipus d’infrastructura, els 
accessos a les diverses urbanitzacions s’ha convertit en 
vertaders punts negres, amb un alt índex de sinistralitat. 

Exemple de la sinistralitat que s’està manifestant en 
els últims mesos són dos episodis recents. Un primer 
episodi va tenir lloc fa pocs dies, un ciclista va ser atro-
pellat en una d’aquestes entrades per un turisme que 
volia accedir a una de les urbanitzacions. En un mateix 
sentit, fa pocs mesos un motorista en una altra entrada 
va perdre-hi la vida.

Per intentar reduir la sinistralitat des del Govern s’han 
posat en marxa diverses actuacions com la instal·lació 
d’un radar amb l’objectiu de reduir la velocitat dels 
vehicles que hi circulen per la via. Però les mesures 
engegades no han reduït la sinistralitat, ni han millorat 
els accessos a les diverses zones residencials presents 
per la zona.
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Proposta	 de	 resolució	 sobre	 la	 il-
luminació	de	la	rotonda	d’accés	a	l’ae-
roport	de	Reus	de	les	carreteres	C-14	
i	T-11
Tram. 250-00812/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22699 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució:

ExPosiCió dE motius

La carretera C-14 –més coneguda com Autovia Reus - 
Tarragona, que uneix Reus i Tarragona, és una de les 
vies principals de comunicació el Camp de Tarragona, 
pel gran volum diari de trànsit que suporta (mobilitat 
laboral, aeroport de Reus, port de Tarragona, connexió 
amb el nord del país, connexió amb la Costa Daura-
da...).

En aquest vial, tanmateix, hi ha una gran rotonda que 
enllaça l’Aeroport de Reus, la variant Est de Reus i la 
T-11, que no està il·luminada i que, a les nits, constitueix 
un perill per als cotxes que hi circulen, malgrat que, 
darrerament, si han ubicat senyals leds.

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ubicar els 
elements d’il·luminació necessaris per a garantir la se-
guretat viària a la rotonda d’accés a la variant est de 
Reus i a l’Aeroport de la carretera T-11.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici-
onament	i	la	millora	de	la	carretera	T-701	
entre	Albarca	i	Prades
Tram. 250-00811/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22698 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució:

ExPosiCió dE motius

La carretera T-701, enllaça els municipis d’Albarca 
(Priorat), la carretera C-242 i Prades (Baix Camp), 
constituint una via de comunicació molt important en-
tre el Parc Natural del Montsant i el futur Parc Natural 
de les Muntanyes de Prades.

L’estat de carretera T-701, tanmateix, fa necessària que 
es dugui una actuació urgent per part del Govern de la 
Generalitat en l’aspecte de canvi i millora del paviment, 
condicionament i eliminació de revolts, eixamplament 
d’alguns trams, entre d’altres.

L’Ajuntament de Prades i la majoria de municipis que 
conformen l’àmbit de les muntanyes de Prades han sol-
licitat, en diverses ocasions, la millora en l’estat d’aques-
ta carretera.

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les obres de condicionament i millora de carretera T-701 
d’Albarca a Prades.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Palafolls	(Maresme)
Tram. 250-00814/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22701 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió d’EduCaCió

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

ExPosiCió dE motius

L’Ajuntament de Palafolls (Maresme), va aprovar la 
cessió d’un terreny al Departament d’Educació de la 
Generalitat, per a la construcció de l’institut, que actu-
alment funciona de forma provisional en mòduls.

Considerem molt urgent la construcció del nou edifici, 
doncs en les instal·lacions provisionals, no disposen dels 
espais mínims i adequats per l’activitat educativa.

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 efectuar els 
estudis tècnics previs necessaris amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Palafolls, i a establir la dotació pressu-
postària corresponent per tal de poder construir un nou 
Institut d’Educació Secundaria al municipi de Palafolls 
(Maresme), atesa la seva urgent necessitat.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. CiU; Joan 
Morell i Comas; Ramon Camp i Batalla; Benet Maimí 
i Pou, diputats del G.P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	funcionament	d’una	escola	bressol	a	
Sant	Andreu	de	Llavaneres	(Maresme)
Tram. 250-00813/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22700 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí Pou, 
Ramon Camp i Batalla i Joan Morell i Comas, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució

ExPosiCió dE motius

En els darrers anys el municipi de Sant Andreu de 
Llavaneres (Maresme) ha experimentat un important 
creixement de població, sobretot de parelles joves amb 
criatures.

Es tracta d’un municipi de 10.000 habitants que té 400 
infants d’1 a 3 anys. En aquest sentit, cal posar de relleu 
que disposa d’una guarderia de titularitat privada i, no-
més s’oferten 115 places d’escola bressol.

Per aquest motiu, el Grup parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les actuacions necessàries, d’acord amb l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), relatives a 
la posada en funcionament d’una segona escola bressol 
en aquest municipi.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou; Ramon Camp i Batalla; Joan Morell i 
Comas, diputats del G. P. de CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	urbanit-
zació	del	nucli	de	Fontmontnegre,	de	
Sant	Iscle	de	Vallalta	(Maresme)
Tram. 250-00816/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22703 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió d’aFErs instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Morell i Co-
mas, Ramon Camp i Batalla, i Benet Maimí, diputats 
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

El municipi de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) té un 
nucli de població anomenat Fontmontnegre, que data 
dels anys 70, i actualment es troba en un estat molt pre-
cari, i presenta greus deficiències des del punt de vista 
dels serveis, ja que no disposa dels serveis mínims ne-
cessaris, no hi ha ni xarxa de clavegueres, ni enllumenat 
ni telèfon, i la xarxa de subministrament d’aigua prové 
de pous propis comportant moltes restriccions ja que el 
cabal no és suficient per abastar totes les vivendes.

Els carrers d’aquest nucli es troben plens de sots i en 
molt males condicions, especialment quan plou. És del 
tot urgent fer arribar la xarxa d’aigua potable, però tam-
bé ho és fer-hi arribar la xarxa de clavegueram com a 
necessitat bàsica, principal i prioritària.

Resulta obvi doncs la necessitat d’una actuació urbanís-
tica integral que rehabiliti tota la zona que, malaurada-
ment, els pressupostos municipals no poden assumir.

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 dur a terme 
els estudis tècnics previs necessaris amb col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) 
i a elaborar i dotar pressupostàriament la proposta de 
projecte d’urbanització del nucli de Fontmontnegre.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Morell i Comas; Ramon Camp i Batalla; Benet 
Maimí i Pou, diputats del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	xarxa	
de	clavegueram	del	barri	de	la	Salut,	de	
Sant	Iscle	de	Vallalta	(Maresme)
Tram. 250-00815/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22702 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió d’aFErs instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Morell i Co-
mas, Ramon Camp i Batalla, i Benet Maimí, diputats 
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

El Barri anomenat «La Salut» es un espai característic 
del municipi de Sant Iscle de Vallalta (Maresme), situat 
de forma apartada del casc urbà en el qual hi ha un petit 
nucli de població, on hi viuen persones tot l’any, i una 
casa de colònies anomenada «Can Bosc», que presenta 
una greu deficiència al no disposar de xarxa de clave-
gueram.

És del tot urgent fer arribar la xarxa de clavegueram 
com a necessitat bàsica, principal i prioritària des del 
nucli urbà fins al barri de «La Salut» i la casa de colò-
nies «Can Bosc».

Resulta obvi doncs la necessitat de realitzar aquesta ac-
tuació que, malauradament, els pressupostos municipals 
no poden assumir.

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 dur a terme 
les accions necessàries per a efectuar els estudis tècnics 
previs necessaris amb col·laboració de l’Ajuntament de 
Sant Iscle de Vallalta (Maresme) i a elaborar i dotar 
pressupostàriament la proposta de xarxa de clavegue-
ram del barri de «La Salut».

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Joan 
Morell i Comas; Ramon Camp i Batalla; Benet Maimí 
i Pou, diputats del G. P. CiU
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	del	centre	hospitalari	del	Va-
llès	Occidental
Tram. 250-00818/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 22709 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, M. Belén 
Pajares i Ribas, diputada, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut: 

ExPosiCió dE motius

La deficiència en la prestació del serveis sanitaris a la 
comarca del Vallès Occidental és una de les principals 
problemàtiques de la zona. Els centres sanitaris de que 
disposa no són suficients per atendre en unes condicions 
òptimes a la demanda dels ciutadans dels municipis de 
la comarca, i més especialment als veïns de Cerdanyola, 
Ripollet, Montcada i Reixac i Barberà del Vallès.

L’actual previsió dels serveis sanitaris a la comarca res-
pon a uns criteris que deixen de banda les noves reali-
tats. L’augment de la població és un fenomen que s’ha 
donat arreu de Catalunya. Les localitats abans citades, 
també han seguit aquesta tendència, per la qual cosa en 
els últims anys s’ha produït un important increment de 
la seva població, el que requereix una actualització de 
tots els serveis públics que es presten des de l’Adminis-
tració. D’entre d’aquests els serveis sanitaris, així com 
l’adaptació de les instal·lacions on es presten ha de ser 
una de les prioritats de les Administracions Públiques.

La posada en marxa d’un nou centre hospitalari a la 
Comarca del Vallès Occidental que doni servei a les 
poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac 
i Barberà del Vallès, és una actuació que servirà per do-
tar a la comarca d’unes instal·lacions i serveis sanitaris 
que tindrà per objectiu reduir el dèficit sanitari existent 
a la comarca provocat principalment per l’important 
augment de la seva població.

La construcció d’aquest nou centre hospitalari comarcal 
al Vallès Occidental ha estat una petició que en diver-
ses ocasions ha manifestat el Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Aquesta és una demanda 
que recull les peticions dels municipis, així com una 
promesa que el Govern de la Generalitat ha assumit 
com a pròpia.

Proposta	de	resolució	sobre	la	urbanit-
zació	del	nucli	de	Can	Ginebra,	de	Sant	
Iscle	de	Vallalta	(Maresme)
Tram. 250-00817/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 22704 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 12.03.08

a la mEsa dE la Comissió d’aFErs instituCionals

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Joan Morell i Co-
mas, Ramon Camp i Batalla, i Benet Maimí, diputats 
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

El municipi de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) té un 
nucli de població anomenat Can Ginebra, que data dels 
anys 70. Actualment el projecte d’urbanització d’aquest 
nucli es troba en fase d’aprovació definitiva.

L’objectiu d’aquesta actuació és també incloure la cons-
trucció de dos ponts d’accés a al nucli de Can Ginebra. 
Es tracta d’una infraestructura molt necessària ja que 
Can Ginebra es troba a la carretera entre Sant Iscle de 
Vallalta i Sant Cebrià, carretera que disposa d’un sol 
carril en cada sentit de la marxa, de manera que cada 
vehicle que vulgui accedir-hi ha d’aturar-se al mig de 
la carretera en cas que n’hi hagi un altre que vulgui 
sortir-hi i al mateix temps els vehicles que circulen cap 
a Sant Cebrià s’han d’aturar per fer la maniobra de gir 
per accedir al nucli de Can Ginebra.

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 efectuar 
els estudis tècnics previs necessaris amb col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) i a 
elaborar i dotar pressupostàriament la proposta de pro-
jecte d’urbanització i la construcció dels ponts d’accés 
al nucli de Can Ginebra.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G.P. CiU; Joan 
Morell i Comas; Ramon Camp i Batalla; Benet Maimí 
i Pou, diputats del G. P. CiU
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	econòmica	i	
fiscal
Tram. 302-00084/08

Esmenes presentades
Reg. 22895 i 22943 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 12.03.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 22895)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política econòmica i fiscal (tram. 302-00084/08).

1 EsmEna núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Esmena de modificació. Punt núm. 1

1. Presentar davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost, en el termini màxim d’un mes, un balanç 
de la incidència que ha tingut en l’evolució de la inflació 
a Catalunya cadascuna de les mesures incloses en el 
Pla de mesures contra la inflació a Catalunya.

2 EsmEna núm. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

Esmena d’addició. Punt núm. 3

3. Incrementar els recursos [ ] del mercat laboral. A tal 
efecte, el Govern de la Generalitat instarà el Govern de 
l’Estat al compliment íntegre de la Sentència del Tribu
nal Constitucional relativa al traspàs a les comunitats 
autònomes de tots els recursos estatals destinats a la 
Formació Contínua i crearà un model propi català que 
faciliti a les empreses i treballadors l’accés als recursos 
destinats a la formació continuada per evitar la infrau
tilització dels mateixos.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

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

El Departament de Salut de la Generalitat ha previst 
la posada en marxa de la construcció del hospital co-
marcal en el document «invertim en salut». En aquest 
document es recull la dotació pressupostària necessària 
per la seva construcció, però encara no s’han iniciat les 
obres. En un altre sentit de coses i com a conseqüència 
d’una pregunta realitzada per el nostre Grup Parlamen-
tari, el Departament ha reconegut que el projecte està 
en fase de replantejament.

Després de diversos anys, encara no s’ha posat en marxa 
la construcció del hospital, el que està endarrerint l’actu-
alització del serveis sanitaris al Vallès Occidental, així 
com l’empitjorament de l’actual situació dels recursos 
sanitaris de la zona.

L’hospital comarcal del Vallès Occidental és una ne-
cessitat social, que té el seu origen des de temps enrere. 
L’actual situació denota la manca de sensibilitat i d’inte-
rès del Govern davant les problemàtiques i les deman-
des que pateixin municipis com Cerdanyola, Ripollet, 
Montcada i Reixac i Barberà del Vallès. La dilació en la 
construcció del equipament i el continu replantejament 
del projecte d’hospital fa necessari que des del Parla-
ment de Catalunya s’hagi d’actuar perquè el Govern 
de la Generalitat concreti el calendari de construcció, 
així com el pressupost necessari per la construcció i 
següent posada en marxa del centre hospitalari del Va-
llès Occidental.

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 per a que en el termini de 3 mesos aprovi el pro-
jecte definitiu per tal de fer realitat la posada en marxa 
del centre hospitalari del Vallès Occidental que haurà 
de donar servei a les localitats de Cerdanyola, Ripollet, 
Montcada i Reixac i Barberà del Vallès.

Palau del Parlament, 4 de març de 2008

Carina Mejías Sánchez M. Belén Pajares i Ribas
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	per	a	garantir	
la	mobilitat	dels	treballadors	i	les	em-
preses
Tram. 302-00085/08

Esmenes presentades
Reg. 22941 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 12.03.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 22941)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
per a garantir la mobilitat dels treballadors i les empre-
ses (NT 302-00085/08).

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

Del punt 1:

«1. Actualitzar los estudios existentes en que se analice: 
[…]».

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

De l’apartat a), del punt 2:

«[…] de Justicia, Salut, Mossos d’EsquadraPolicia de 
la Generalitat y Educación […]».

3 EsmEna núm. 3
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

De l’apartat b), del punt 2.

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

Carina Mejías i Sánchez

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 22943)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política 
econòmica i fiscal (N.T. 302-00084/08).

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

Esmena única. 

De substitució del text de la Moció. Nova redacció: 

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

1. Potenciar i posar al dia el Pla de Mesures contra la 
inflació que el Govern va aprovar el juny de 2006, i que 
ha permès posar en marxa mesures estructurals que 
milloren el marc de funcionament de l’economia, inci
deixen sobre els sectors amb major complexitat en la 
formació de preus i milloren el funcionament de sectors 
que han registrat una inflació més elevada.

2. Crear, a través de la inclusió al futur text revisat de 
l’Acord Estratègic 20082011, que s’ha de signar amb 
els agents econòmics i socials, un Comitè d’Enllaç entre 
els Grups Parlamentaris i la Comissió de Seguiment de 
l’Acord, que doti de permanència i periodicitat l’acció 
control i impuls dels Grups Parlamentaris en relació 
amb l’Acord Estratègic.

3. Impulsar els plans que té plantejats el Servei d’Ocu
pació de Catalunya per a que els treballadors que es 
queden a l’atur rebin per part d’aquest servei, un recol
zament i seguiment personalitzat que permeti, el més 
ràpid possible, la seva reincorporació al món laboral.

4. Presentar davant aquesta cambra el projecte de Llei 
de l’impost sobre successions i donacions, en compli
ment d’allò que expressa l’apartat 3.3 del Pla de Govern 
20072010, sobre política fiscal i financera.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ri-
dao i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
portaveu ICV-EA



17 de març de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 229

42

TRAMITACIONS EN CURS

3.15.

5 EsmEna núm. 5
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

De l’apartat a), del punt 3:

«a) Creació d’un Comitè d’Enllaç que ens permeti mi
llorar la vinculació entre els Grups Parlamentaris i la 
Comissió de Seguiment de l’Acord estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com
petitivitat de l’economia catalana»

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

Carina Mejías i Sánchez

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 22944)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’evolució 
de la situació econòmica (N.T. 302-00086/08).

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

Esmena única.

De substitució del text de la Moció. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya:

1. Insta el Govern de la Generalitat a:

a) Potenciar i posar al dia el Pla de Mesures contra la 
inflació que el Govern va aprovar el juny de 2006, i que 
ha permès posar en marxa mesures estructurals que 
milloren el marc de funcionament de l’economia, inci
deixen sobre els sectors amb major complexitat en la 
formació de preus i milloren el funcionament de sectors 
que han registrat una inflació més elevada.

b) Crear, a través de la inclusió al futur text revisat de 
l’Acord Estratègic 20082011, que s’ha de signar amb 
els agents econòmics i socials, un Comitè d’Enllaç entre 
els Grups Parlamentaris i la Comissió de Seguiment de 
l’Acord, que doti de permanència i periodicitat l’acció 
control i impuls dels Grups Parlamentaris en relació 
amb l’Acord Estratègic.

c) Presentar davant aquesta cambra el Projecte de Llei 
de l’impost sobre successions i donacions, en compli
ment d’allò que expressa l’apartat 3.3 del Pla de Govern 
20072010, sobre política fiscal i financera.

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’evolució	de	la	situació	
econòmica
Tram. 302-00086/08

Esmenes presentades
Reg. 22942, 22944 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 12.03.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 22942)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern l’evolució de la 
situació econòmica (NT 302-00086/08).

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

De l’apartat a), del punt 2:

«a) Presentar davant d’aquesta cambra, en el termini 
màxim de 2 mesos, un nou Pla de mesures per lluitar 
contra la inflació a Catalunya per tal de contribuir a 
millorar la capacitat adquisitiva dels ciutadans» 

2 EsmEna núm. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

De l’apartat b), del punt 2:

«b) Presentar davant la Comissió d’Economia, Finan
ces i Pressupost, en el termini màxim d’un mes, un ba
lanç i anàlisi del Pla de mesures contra la inflació a 
Cata lunya.» 

3 EsmEna núm. 3
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

L’actual apartat b) del punt 2 passa a ser l’apartat c).

4 EsmEna núm. 4
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

L’actual apartat c) del punt 2 passa a ser l’apartat d).
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4. INFORMACIó

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

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	d’un	diputat
Tram. 234-00030/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 12.03.2008, DSPC-P 46

PlE dEl ParlamEnt

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 de 
març de 2008, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent

rEsoluCió

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades ma-
nifestades pel diputat José Antonio Donaire Benito re-
latives a la professió que exerceix i els càrrecs públics 
que ocupa, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, 
el Ple del Parlament estableix la situació de compatibi-
litat del diputat José Antonio Donaire Benito.

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	d’una	diputada
Tram. 234-00031/08

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats

al PlE dEl ParlamEnt

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 12 de març de 2008, ha acordat d’establir el 
dictamen següent:

Una vegada examinades les dades declarades per la 
diputada Marta Alòs Lòpez, relatives a la professió 
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament i la legislació apli-
cable, la Comissió, en compliment del que disposa l’ar-

2. Insta a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals 
EstatGeneralitat, a través de la part catalana, i com a 
òrgan bilateral de relació entre ambdues administra
cions en l’àmbit del finançament, a:

a) Acordar, segons el que estableix la lletra a) de l’ar
ticle 210.2 de l’Estatut, l’abast i les condicions de la 
cessió de tributs de titularitat estatal i, especialment, 
els percentatges de participació en el rendiment dels 
tributs estatals.

b) Elaborar, segons el que estableix el punt 1 de la 
Disposició Addicional Quarta de l’Estatut, els infor
mes necessaris per a avaluar el compliment del que 
disposa l’article 201.4, en virtut del qual «D’acord amb 
l’article 138.2 de la Constitució, el finançament de la 
Generalitat no ha de comportar efectes discriminato
ris envers Catalunya respecte a les altres comunitats 
autònomes».

c) Desenvolupar, d’acord amb el que estableix el punt 2 
la Disposició Addicional Quarta de l’Estatut, els meca
nismes que eventualment s’hagin d’establir per a acom
plir el que disposa l’article 201.4. Aquests mecanismes 
han de fer possible l’objectiu d’aconseguir l’equiparació 
progressiva entre els ingressos de la Generalitat i els 
que proporciona el sistema de concert i reduir de ma
nera efectiva el dèficit fiscal de Catalunya.

d) Reclamar al Govern Espanyol que faci públiques les 
balances fiscals en compliment del principi de transpa
rència que regeix les relacions fiscals i financeres entre 
les administracions públiques, segons estableix l’article 
201.2 de l’Estatut.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ri-
dao i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
portaveu ICV-EA
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4.45.02.

Actualment organitzem la nostra vida al voltant del 
temps de treball productiu, de la feina remunerada. La 
majoria de dones, a més, fan altres feines en l’àmbit 
familiar. Aquesta és una dedicació no remunerada i in-
visible que afegeix més hores de treball a llurs vides i 
que comporta sovint renúncies personals i laborals.

D’altra banda, pel que fa al treball remunerat, les desi-
gualtats de gènere són molt evidents, tant amb referèn-
cia a la precarització dels llocs de treball de les dones 
com al fet que llur salari mitjà és més baix que el de 
llurs companys.

A més, l’organització de la vida de les poblacions, de les 
ciutats, dels barris –els horaris del transport públic, els 
serveis, etc.– gira al voltant del temps de treball.

Per tot això, pensem que cal, d’una banda, una nova 
organització del temps perquè les dones puguin viure 
en igualtat de condicions i, de l’altra, un repartiment 
més equitatiu i coresponsable de totes les feines perquè 
tothom, homes i dones, puguem viure dignament.

El Parlament de Catalunya es vol sumar a l’estudi i l’ela-
boració de propostes i actuacions encaminades a reduir 
les desigualtats i a fomentar una nova organització del 
temps més justa i equilibrada.

Finalment, tot i que la Declaració d’enguany se centra 
en els nous usos del temps, el Parlament manifesta, una 
vegada més, el més ferm rebuig de qualsevol mena de 
violència contra les dones i, en aquest sentit, és a punt 
d’aprovar la Llei dels drets de les dones per a l’eradica-
ció de la violència masclista.

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

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

Renúncia de la condició de diputat

mEsa dEl ParlamEnt

D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la Mesa del 
Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva condi-
ció de diputat del senyor Jordi Ausàs i Coll, del G.P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 22964), amb 
efectes des del dia 13 de març de 2008.

Palau del Parlament, 13.de març de 2008

El secretari segon El president del Parlament
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 
4.67.

ticle 11.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de 
compatibilitat de la diputada Marta Alòs Lòpez (tram. 
234-00031/08).

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

El secretari El president de la Comissió
David Pérez Ibáñez Ramon Espadaler i Parcerisas

Delegació	de	funcions	del	president	del	
Parlament
Tram. 246-00024/08

Resolució

rEsoluCió

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament, 
atès que he d’absentar-me de Catalunya el dia 14 de 
març,

rEsolC: 

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament, en el vicepresident primer, Sr. Hi-
gini Clotas i Cierco, el dia 14 de març, o eventualment 
fins al meu retorn (tram. 246-00024/08).

Palau del Parlament, 12 de març de 2008

Ernest Benach i Pascual

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	del	Dia	Internacional	de	les	
Dones
Tram. 401-00018/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 31, 12.03.2008, DSPC-P 46

El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és el dia 
en què es posen en primer pla les desigualtats de gènere 
i la manca de reconeixement de les aportacions de les 
dones.

El Parlament de Catalunya vol fer recordatori de la im-
portància de treballar per a aconseguir la igualtat real 
entre homes i dones. Enguany vol centrar la Declaració 
en la necessitat de cercar nous pactes entre els homes i 
les dones a l’hora de compartir i conciliar tot allò que 
és social, públic i també personal. Perquè serà a par-
tir d’una nova organització del temps i del treball que 
aconseguirem la plena igualtat.

En la nostra societat, el temps s’ha convertit en un bé 
es càs i molt valuós, i la seva distribució crea tota mena 
de desigualtats, una de les quals, molt important, és la 
de gènere.
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
118/VIII,	sobre	el	condicionament	de	la	
carretera	L-800,	entre	l’enllaç	amb	l’A-2	
i	Vallmanya,	a	Alcarràs	(Segrià)
Tram. 290-00090/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22513 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.03.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00090/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 118/
VIII, sobre el condicionament de la carretera L-800, en-
tre l’enllaç amb l’A-2 i Vallmanya, a Alcarràs (Segrià)

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 118/VIII, sobre el con-
dicionament de la carretera L-800, entre l’enllaç amb 
l’A-2 i Vallmanya, a Alcarràs em plau fer-vos avinent 
les següents consideracions: 

El passat 31 de gener van sortir a licitació les obres 
de «Eixamplament i millora traçat. L-800 pk 2+338 a 
14+000. Tram: Alcarràs - Vallmanya». Aquestes obres 
tenen un pressupost de licitació de 6.654.110,45 euros i 
es preveu que s’adjudiquin el proper mes d’abril.

L’inici de les obres es preveu durant el segon semestre 
de 2008 i tenen un termini d’execució d’un any.

Barcelona, 28 de febrer de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
73/VIII,	sobre	la	tramitació	del	Pla	estra-
tègic	de	la	bicicleta
Tram. 290-00055/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22512 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 12.03.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00055/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 73/VIII, 
sobre la tramitació del Pla estratègic de la bicicleta

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal 
de donar compliment a la Resolució 73/VIII, sobre la 
tramitació del Pla estratègic de la bicicleta, em plau fer-
vos avinent les següents consideracions: 

El Pla Estratègic de la Bicicleta ha rebut els informes 
preceptius del Consell de la Mobilitat, del Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible i el de la 
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, de 
conformitat amb el decret 466/2004 de 28 de desem-
bre, relatiu a determinats instruments de planificació 
de la mobilitat.

Els tres dictàmens han emès opinió favorable alhora 
que aporten algunes demandes de millora al desenvo-
lupament del mateix, que han de ser incorporades al 
text final.

Un cop incorporades, el Pla estarà en condicions per 
ésser elevat a l’aprovació del Govern, dins el primer 
trimestre de l’any.

Barcelona, 28 de febrer de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.53.03.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciutada-
nia	sobre	l’aplicació	de	la	Llei	de	l’Es-
tat	39/2006,	de	promoció	de	l’autonomia	
personal	i	atenció	a	les	persones	en	si-
tuació	de	dependència
Tram. 354-00104/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Benestar  
i Immigració, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 257).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	la	vaga	de	metges,	el	com-
pliment	dels	acords	assolits	arran	de	la	
vaga	anterior	i	les	conseqüències	per	
als	ciutadans
Tram. 354-00123/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Francesc Sancho i Se-
rena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22174).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
12.03.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	sentències	del	Tribunal	
Superior	de	Justícia	de	Catalunya	rela-
tives	a	temes	de	salut	i	que	afecten	el	
Departament	de	Salut
Tram. 354-00124/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Francesc Sancho i Se-
rena, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22175).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
12.03.2008.

4.52. COMPAREIxENCES DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT

Sol·licitud	de	compareixença	del	pre-
sident	de	la	Generalitat	davant	la	Co-
missió	d’Afers	Institucionals	per	a	in-
formar	sobre	la	darrera	modificació	del	
Govern
Tram. 350-00003/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de compareixença: Conseller, del Departa-
ment d’Interior (reg. 22951).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 12.03.2008.

Compareixença	del	president	de	la	Ge-
neralitat	davant	la	Comissió	d’Afers	Ins-
titucionals	per	a	informar	sobre	la	dar-
rera	modificació	del	Govern
Tram. 350-00003/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 24 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 13.03.2008 (DSPC-C 
255).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	compareixença	del	conse-
ller	de	Governació	i	Administracions	Pú-
bliques	davant	la	Comissió	de	Benestar	
i	Immigració	perquè	informi	sobre	l’ac-
tuació	prevista	al	capdavant	del	Depar-
tament
Tram. 354-00008/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, 
en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-
C 257).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	les	circumstàncies	i	les	
causes	dels	esvorancs	apareguts	el	23	
de	febrer	de	2008	a	la	Zona	Franca,	de	
Barcelona,	arran	de	les	obres	de	cons-
trucció	de	la	línia	9	del	metro
Tram. 354-00127/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 22373).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 12.03.2008.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIxENÇA

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Industrials	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00446/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22684).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Pú	bliques	sobre	els	dos	esvorancs	pro-
duïts	a	prop	de	les	obres	de	la	línia	9	del	
metro	a	la	Zona	Franca,	de	Barcelona
Tram. 354-00125/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 22257).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 12.03.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	l’esvoranc	aparegut	a	
la	Zona	Franca,	de	Barcelona,	arran	de	
les	obres	de	construcció	de	la	línia	9	del	
metro
Tram. 354-00126/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Rull i Andreu, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
22297).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territorial, 
sessió del 12.03.2008.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Pimec,	Micro,	Petita	i	Mitja-
na	Empresa	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00450/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Industrials	de	Catalunya	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00451/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Col·legi	Oficial	d’Enginyers	
Tècnics	Industrials	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00452/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	de	Col·legis	Tèc-
nics	Industrials	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	seguretat	
industrial
Tram. 352-00447/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22684).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Foment	del	Treball	Nacional	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	segu-
retat	industrial
Tram. 352-00448/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Cambra	de	Comerç	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	seguretat	
industrial
Tram. 352-00449/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’SGS	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00456/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Itevelesa	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00457/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Reial	Automòbil	Club	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00458/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Entitat	Col·laboradora	de	
l’Administració	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00453/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Institut	Català	d’Inspecció	
i	Control	Tècnic	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00454/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Revisions	de	Vehicles,	SA,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	segu-
retat	industrial
Tram. 352-00455/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Álvarez	i	Suárez,	secretari	gene-
ral	de	la	Unió	General	de	Treballadors,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	segu-
retat	industrial
Tram. 352-00462/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Camil	
Ros	i	Duran,	secretari	de	Coordinació	
Sectorial	de	la	Unió	General	de	Treba-
lladors,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	seguretat	industrial
Tram. 352-00463/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Matas,	secretari	general	de	l’As-
sociació	Catalana	de	Municipis	i	Comar-
ques,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
seguretat	industrial
Tram. 352-00464/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Organització	de	Consumi-
dors	i	Usuaris	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	seguretat	indus-
trial
Tram. 352-00459/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22694).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Coscubiela	i	Conesa,	secretari	general	
de	Comissions	Obreres	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	segu-
retat	industrial
Tram. 352-00460/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’Alfons	
Labrador	i	Tames,	director	d’Estudis	
de	Comissions	Obreres	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	segu-
retat	industrial
Tram. 352-00461/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	del	Col·legi	Oficial	de	Químics	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00468/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	del	Col·legi	de	Físics	de	Cata-
lunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
seguretat	industrial
Tram. 352-00469/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	del	Col·legi	d’Arquitectes	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
seguretat	industrial
Tram. 352-00470/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	del	Consell	Interuniversitari	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	seguretat	industrial
Tram. 352-00465/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	del	Col·legi	d’Enginyers	Indus-
trials	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00466/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	del	Consell	de	Col·legis	d’Engi-
nyers	Tècnics	Industrials	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	segu-
retat	industrial
Tram. 352-00467/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Catalán	i	Ferré,	president	de	l’As-
sociació	Espanyola	de	Coordinació	de	
la	Indústria	del	Pesatge,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00474/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Mer-
cè	Sala	Schnorkowsky,	presidenta	del	
Consell	de	Treball,	Econòmic	i	Social	
de	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 352-00475/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	coordinadora	Tanquem	
les	Nuclears	davant	la	Comissió	d’Eco-
nomia,	Finances	i	Pressupost	perquè	
exposin	l’impacte	ambiental	de	les	in-
cidències	de	funcionament	de	les	cen-
trals	nuclears	d’Ascó	i	Vandellòs
Tram. 356-00262/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 256).

Proposta	de	compareixença	d’un	repre-
sentant	de	la	Unió	Catalana	d’Entitats	
Asseguradores	i	Reasseguradores	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	seguretat	
industrial
Tram. 352-00471/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	re-
presentant	de	la	Federació	Catalana	de	
Tallers	de	Reparació	d’Automòbils	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	seguretat	
industrial
Tram. 352-00472/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.

Proposta	de	compareixença	d’un	re-
presentant	de	la	Federació	Catalana	de	
Venedors	de	Vehicles	a	Motor	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	seguretat	in-
dustrial
Tram. 352-00473/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 12.03.2008.
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4.53.10.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Mir	i	Fullana,	director	de	Linguamón	-	
Casa	de	les	Llengües,	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Cultural	perquè	informi	
sobre	el	projecte	d’aquest	organisme
Tram. 356-00278/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt (reg. 
22884).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 12.03.2008.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
les	polítiques	i	les	accions	previstes	
amb	relació	als	professionals	del	sec-
tor	sanitari
Tram. 355-00066/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Salut (reg. 22625).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.03.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	per	a	la	Immigració	davant	la	Comis-
sió	de	Benestar	i	Immigració	perquè	in-
formi	del	capteniment	del	Govern	sobre	
el	reagrupament	familiar
Tram. 356-00269/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 257).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Càritas	davant	la	Comissió	
de	Benestar	i	Immigració	perquè	expo-
sin	l’informe	«Vides	trencades.	Pobresa	
i	salut	precària:	una	visió	des	de	Càri-
tas»
Tram. 356-00270/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 257).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Jordi	
Martí,	director	de	l’Institut	de	Cultura	de	
Barcelona,	davant	la	Comissió	de	Po-
lítica	Cultural	perquè	informi	sobre	les	
polítiques	de	cultura	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona
Tram. 356-00276/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22685).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política Cul-
tural, sessió del 07.03.2008.
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	Cà-
ritas	davant	la	Comissió	de	Benestar	i	
Immigració	perquè	exposin	l’informe	
«Vides	trencades.	Pobresa	i	salut	pre-
cària:	una	visió	des	de	Càritas»
Tram. 357-00160/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 257).

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia	del	Sr.	Jordi	Ausàs	i	Coll	a	la	
condició	de	diputat	del	Parlament	de	
Catalunya
Reg. 22964

Comunicació

a la mEsa dEl ParlamEnt

Jordi Ausàs i Coll, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya d’acord amb allò que 
preveu l’article 17.a del Reglament de la Cambra, pre-
senta la renúncia voluntària a la condició de diputat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Diputat G. P. d’ERC

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
xENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	representants	de	la	
Coordinadora	de	Tallers	per	a	Persones	
amb	Discapacitat	Psíquica	de	Catalunya	
davant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immi-
gració	perquè	exposin	la	situació	del	
sector	i	la	viabilitat	i	el	futur	dels	cen-
tres	especials	de	treball	i	el	seu	posici-
onament	amb	relació	al	finançament	de	
les	unitats	de	suport	a	l’activitat	profes-
sional	en	aquests	centres
Tram. 357-00132/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió de Benestar i Immigració, del 11.03.2008 (DSPC-C 
257).

Compareixença	del	secretari	per	a	la	
Immigració	davant	la	Comissió	de	Be-
nestar	i	Immigració	perquè	informi	del	
capteniment	del	Govern	sobre	el	reagru-
pament	familiar
Tram. 357-00159/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
18, tinguda el dia 11.03.2008 (DSPC-C 257).
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4.70.05.

Informe	sobre	l’acompliment	de	les	ac-
tuacions	estadístiques	corresponents	al	
Programa	anual	d’actuació	estadística	
per	al	2006
Tram. 334-00050/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 22765 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 12.03.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, trameto adjunt l’informe 
d’execució del Programa anual d’actuació estadística 
per al 2006.

Barcelona, 5 de març 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.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIó

Contracte	de	serveis	d’impressió	i	mani-
pulació	de	les	publicacions	oficials	del	
Parlament	de	Catalunya
Tram. 600-00003/08

Anunci

rEsoluCió dE la mEsa dEl ParlamEnt dE Catalunya, 
dE 4 dE març dE 2008, quE aCorda ConvoCar liCitaCió 
PúbliCa PEr a la ContraCtaCió dEl sErvEi d’imPrEssió i 
maniPulaCió dE lEs PubliCaCions oFiCials dEl Parla-
mEnt dE Catalunya

sECrEtaria GEnEral

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 4 de 
març de 2008, ha acordat convocar licitació pública per 
a la contractació del servei d’impressió i manipulació 

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

4.70.05. DOCUMENTACIó TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Programa	anual	d’actuació	estadística	
per	al	2008
Tram. 334-00049/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 22756 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 12.03.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que dispo-
sa l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya, trameto adjunt el Programa 
anual d’actuació estadística per al 2008, una vegada 
aprovat per la Junta de Govern de l’IDESCAT, infor-
mat favorablement pel Consell Català d’Estadística i 
aprovat pel Govern mitjançant el Decret 290/2007, de 
24 de desembre.

Barcelona, 5 de març 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.
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4.90.15.

7. Requisits específics del contractista

Els que s’indiquen en la clàusula 11 del plec de clàusules 
econòmiques i administratives particulars

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 7.04.2008

b) Documentació a presentar: l’establerta en la clàusula 
11 del plec de clàusules econòmiques i administratives 
particulars

c) Lloc de presentació: 

1. Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Se-
cretaria General

2. Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08003

4. Horari de registre: de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 
a 18.30 hores.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a 
mantenir l’oferta: 3 mesos

e) Admissió de variants (concurs): no

9. Obertura d’ofertes

Tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 6 a les 12.00 
hores del dia 18.04.2008

10. Altres informacions

Les que consten en el plec de clàusules administratives 
particulars

11. Despeses dels anuncis

A càrrec de l’adjudicatari

Palau del Parlament, 4 de març de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

de les publicacions oficials del Parlament de Catalu-
nya.

1. Entitat adjudicadora

Parlament de Catalunya

Departament d’Edicions

2. Objecte del contracte

Prestació dels serveis d’impressió i manipulació de les 
publicacions oficials del Parlament de Catalunya

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

Tramitació urgent, procediment obert, forma d’adjudi-
cació: concurs

4. Pressupost base de la licitació: 

Import màxim: 150.000 euros, IVA inclòs

Import per pàgina impresa: 0,036 euros, IVA inclòs

5. Garanties

Provisional: 3.000 euros

Definitiva: 6.000 euros

6. Obtenció de documentació i informació

Departament de Serveis Jurídics

Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona

Telèfon: 933046500 (extensió 3034)

Fax: 932213989

A/e: Juridics@parlament.cat

Data límit d’obtenció de documents i informació: 
04.04.2008

Horari de recollida de la documentació: de dilluns a 
dijous, de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 18.30 hores, 
llevat del dijous 20 de març, i els divendres, de 9.00 a 
14.00 hores
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