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3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·la	cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de l’habitatge
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
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3.30.	 Altres	tramitacions

3.30.04.	 Procediments	relatius	als	informes	del	
Síndic	de	Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent a l’any 2007
Tram. 360-00009/08
Debat de l’Informe en la Comissió p. 42

4.	 INFORMACIÓ

4.40.	 Acords,	resolucions	i	comunica	cions	
dels	òrgans	de	la	cambra

Situació de compatibilitat o d’incompatibi-
litat de diputats
Tram. 234-00032/08, 234-00033/08 i 234-00034/08
Adopció p. 43

Declaració del Parlament de Catalunya de 
suport a la candidatura de Catalunya (Sant Cugat del 
Vallès) per a esdevenir la seu de l’European Institute 
of Innovation and Technology
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4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 92/
VIII, sobre l’estudi de l’enllaç de les carreteres T-310 
i T-11
Tram. 290-00069/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 44

Control del compliment de la Resolució 93/
VIII, sobre l’equipament de l’estació d’autobús situa- 
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da entre els carrers Diputació i Serral Llarg, d’Olesa 
de Bonesvalls (Alt Penedès)
Tram. 290-00070/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 44

Control del compliment de la Resolució 94/
VIII, sobre el servei de transport públic entre les po-
blacions d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) i Lleida
Tram. 290-00071/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 95/
VIII, sobre la plataforma del corredor ferroviari de 
mercaderies i alta velocitat pel litoral mediterrani
Tram. 290-00072/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 45

Control del compliment de la Resolució 
96/VIII, sobre la senyalització de la carretera C-15
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Control del compliment de la Resolució 
100/VIII, sobre la gestió de les infraestructures de 
telecomunicacions de la Ge neralitat
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Control del compliment de la Resolució 
135/VIII, sobre el millorament de la senyalització de 
la carretera N-II al pas per la Selva i el Gironès
Tram. 290-00108/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 47

4.50.02.	 Compliment	de	mocions

Control de compliment de la Moció 5/VIII, 
sobre les actuacions necessàries per a millorar la 
seguretat ciutadana
Tram. 390-00005/08
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 48

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca amb el con-
seller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural sobre 
els efectes que el transvasament del Ter ha provocat 
en l’agricultura
Tram. 354-00120/08
Rebuig de la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Governació i Administracions Públiques sobre el pro-
grama de govern i les polítiques del Departament
Tram. 354-00133/08
Rebuig de la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de la 
Vicepresidència perquè expliqui les actuacions de 
coordinació amb els delegats territorials del Go-
vern a Lleida i a les Terres de l’Ebre pel que fa a 
la sequera
Tram. 354-00140/08
Sol·licitud i tramitació p. 48

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença del director de 
l’Estació Experimental de l’Ebre de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00528/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de la directora 
d’Aqüicultura de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries amb relació al Projecte de llei de 
regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agro-
alimentàries
Tram. 352-00529/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del director de 
la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00530/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00532/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’Antoni Fitó 
Morató, president de l’Associació Nacional d’Obten-
tors Vegetals i director de Llavors Fitó, amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00533/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença d’Agustí Cas-
tells, president d’Arrossaires del Del ta de l’Ebre, amb 
relació al Projecte de llei de regulació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00534/08
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença de Pere Bata-
llé, president de l’Associació Catalana de Productors 
de Porcí i de l’Associació Catalana de Bestiar Porcí 
Selecte, amb relació al Projecte de llei de regulació 
de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries
Tram. 352-00535/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Pareta, fructicultor i expresident de la Cooperativa 
Costa Brava i de Catalonia Qualitat, amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00536/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’Ariadna Ca-
sademont, presidenta de Casademont, SA, amb 
relació al Projecte de llei de regulació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00537/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Josep Ibá-
ñez, oleïcultor i expresident de la Cooperativa Agrí-
cola del Camp de Santa Bàrbara, amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00538/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Benet, director tècnic de Nufri i president de Fruit 
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Futur, amb relació al Projecte de llei de regulació de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00539/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Francesc 
Puchal Mas, exdegà de la Facultat de Veterinària de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de 
l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya 
i de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de regulació de l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00540/08
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’Antoni Mar-
zoa, president de l’Associació Catalana d’Aqüicul-
tura, amb relació al Projecte de llei de regulació de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00541/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Ramon 
Ro ca i Enrich, president del Consell Social de la 
Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei 
de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries
Tram. 352-00542/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del director de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
amb relació al Projecte de llei de regulació de l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00543/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del rector de 
la Universitat de Lleida amb relació al Projecte de 
llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimen tàries
Tram. 352-00544/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del director de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Llei-
da amb relació al Projecte de llei de regulació de l’Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00545/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Joan Ca-
ball, representat d’Unió de Pagesos, amb relació al 
Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00546/08
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Xavier Tu-
bert, representant de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries
Tram. 352-00547/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Fundació Privada d’Indústries de la Carn 
amb relació al Projecte de llei de regulació de l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00548/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de represen-
tants del Consell Català de la Producció Agrària Eco-
lògica amb relació al Projecte de llei de regulació de 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00549/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de represen-
tants de la Indústria Piscícola Catalana amb relació 
 

al Projecte de llei de regulació de l’Institut de Recer-
ca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00550/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de represen-
tants d’Unió de Pagesos amb relació al Projecte de 
llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries
Tram. 352-00572/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de represen-
tants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de regulació de l’Insti-
tut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00573/08
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
amb relació al Projecte de llei de regulació de l’Ins-
titut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00574/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de represen-
tants de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre amb 
relació al Projecte de llei de regulació de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00575/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Rofes i Sans, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Agrònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries
Tram. 352-00576/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Ramon 
Lluís Lletjós i Castells, president del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de regulació de l’Institut de 
Re cerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00577/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de Josep Ar-
gemí Relat, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Forestals de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de regulació de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 352-00578/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Proposta de compareixença de José Anto-
nio Bonet i Lledós, degà del Col·legi d’Enginyers de 
Monts/Forests de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de regulació de l’Institut de Recerca i Tecno-
logia Agroalimentàries
Tram. 352-00579/08
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre les pre-
sumptes irregularitats en els processos d’atorgament 
de permisos de residència i de treball
Tram. 356-00104/08
Retirada de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Carme 
Mén dez, presidenta de l’Associació per a la De-
fensa dels Drets de l’Animal, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge perquè expliqui la posició 
d’aquesta entitat amb relació a una eventual modifi-
cació legislativa per a prohibir les curses de braus
Tram. 356-00282/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Mavi Dolz 
i Gastaldo, cap de l’Àrea de Llengua de l’Institut 
Ramon Llull, davant la Comissió de Política Cultural 
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perquè informi sobre la promoció de la presència, 
l’estudi i l’aprenentatge de la llengua catalana a les 
universitats i altres centres d’arreu del món
Tram. 356-00288/08
Rebuig de la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’associació Gais Positius davant la Comis-
sió sobre les Polítiques de Joventut perquè informin 
sobre el punt de vista i les activitats de l’entitat en 
matèria de salut que afectin l’àmbit de treball de la 
Comissió
Tram. 356-00290/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Creu Roja Joventut davant la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut perquè informin 
sobre el punt de vista i les activitats de l’entitat en 
matèria de salut que afectin l’àmbit de treball de la 
Comissió
Tram. 356-00291/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Carreté i Nadal, director general del Patrimoni 
Cultural, davant la Comissió de Política Cultural per-
què expliqui la proposta del nou pla de museus
Tram. 356-00301/08
Acord sobre la sol·licitud p. 54

Sol·licitud de compareixença de Neus Pa-
llerol, presidenta de l’Associació Apre nem, davant 
la Comissió de Salut perquè expliqui els objectius 
d’aquesta associa ció i la problemàtica de l’autisme
Tram. 356-00306/08
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del delegat 
territorial del Govern a Lleida davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui les seves ac-
tuacions i la seva coordinació amb el conseller de la 
Vicepresidència pel que fa a la sequera
Tram. 356-00307/08
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença del delegat 
territorial del Govern a les Terres de l’Ebre davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les 
seves actuacions i la seva coordinació amb el conse-
ller de la Vicepresidència pel que fa a la sequera
Tram. 356-00308/08
Sol·licitud p. 55

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Cor-
tadelles i Bacaria, director general de Relacions 
Internacionals, davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea perquè expliqui la 4a Trobada 
de Comunitats Catalanes d’Arreu del Món
Tram. 356-00309/08
Sol·licitud p. 55

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut amb la consellera de Salut 
perquè informi sobre les polítiques del Departament 
que afecten l’àmbit de treball de la Comissió
Tram. 355-00045/08
Substanciació p. 55

Sessió informativa de la comissió correspo-
nent amb els consellers d’Interior, Relacions Institu-
cionals i Participació i de Medi Ambient i Habitatge 
sobre les actuacions del Govern en matèria de pre-
venció i extinció d’incendis, especialment pel que fa 
a la campanya per a l’estiu del 2008
Tram. 355-00069/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 55

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

Compareixença de representants de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric
Tram. 353-00232/08
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de la 
Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei en matèria de garantia i qualitat del subminis-
trament elèc  tric
Tram. 353-00233/08
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de Pi-
mec, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
 
amb relació al Projecte de llei en matèria de garantia 
i qualitat del subministrament elèctric
Tram. 353-00234/08
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de Fo-
ment del Treball Nacional amb relació al Projecte 
de llei en matèria de garantia i qualitat del subminis-
trament elèctric
Tram. 353-00235/08
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de la 
Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric
Tram. 353-00240/08
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de l’Or-
ganització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei en matèria de garantia 
i qualitat del subministrament elèctric
Tram. 353-00245/08
Substanciació p. 56

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empre-
sa de Catalunya amb relació al Projecte de llei en 
matèria de garantia i qualitat del subministrament 
elèctric
Tram. 353-00246/08
Substanciació p. 57

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació de Serveis Energètics Bàsics Autònoms amb 
relació al Projecte de llei en matèria de garantia i 
qualitat del subministrament elèctric
Tram. 353-00249/08
Substanciació p. 57

Compareixença de representants de la Di-
putació de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, 
de carreteres
Tram. 353-00250/08
Substanciació p. 57

Compareixença de representants de la Di-
putació de Girona amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, 
de carreteres
Tram. 353-00251/08
Substanciació p. 57

Compareixença de representants de la Di-
putació de Lleida amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, 
de carreteres
Tram. 353-00252/08
Substanciació p. 57
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Compareixença de representants de la Di-
putació de Tarragona amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, 
de carreteres
Tram. 353-00253/08
Substanciació p. 57

Compareixença de representants de l’As-
sociació Empresarial de Publicitat amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, del 
30 de setembre, de carreteres
Tram. 353-00254/08
Substanciació p. 58

Compareixença de representants de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, del 
30 de setembre, de carreteres
Tram. 353-00255/08
Substanciació p. 58

Compareixença de representants de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
Tram. 353-00256/08
Substanciació p. 58

Compareixença del director de l’Observato-
ri del Paisatge de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de 
setembre, de carreteres
Tram. 353-00257/08
Substanciació p. 58

Compareixença de Josep Maria Carreté i 
Nadal, director general del Patrimoni Cultural, davant 
la Comissió de Política Cultural perquè expliqui la 
proposta del nou pla de museus
Tram. 357-00174/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Compareixença de Carme Méndez, pre-
sidenta de l’Associació per a la Defensa dels Drets 
de l’Animal, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge perquè expliqui la posició d’aquesta entitat 
amb relació a una eventual modificació legislativa 
per a prohibir les curses de braus
Tram. 357-00175/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 58

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals amb el president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre 
la resolució del procés de selecció seguit per a de-
signar la directora general
Tram. 359-00005/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 59

4.90.	 Règim	interior

4.90.10.	 Càrrecs	i	personal

Concurs per a proveir temporalment el lloc 
de treball de coordinador o coordi nadora de nòmi-
nes, previsió social i assegurances
Tram. 500-00014/08
Convocatòria p. 59
Nomenament de l’òrgan qualificador p. 61

Concurs oposició lliure per a proveir dues 
places de gestor o gestora d’aplicatius i dades del 
Parlament
Tram. 501-00003/08
Llista definitiva de persones admeses i excloses p. 62
Convocatòria del primer exercici de la primera prova p. 63

Concurs oposició lliure per a proveir tres 
places de tècnic o tècnica d’explotació de sistemes 
informàtics del Parlament
Tram. 501-00004/08
Llista definitiva de persones admeses i excloses p. 63
Convocatòria del primer exercici de la primera prova p. 64

Concurs oposició lliure per a proveir nou 
places d’uixer o uixera del Parlament
Tram. 501-00005/08
Llista definitiva de persones admeses i excloses p. 65
Modificació de la composició de l’òrgan qualificador p. 68
Convocatòria del primer exercici de la primera prova p. 68

4.90.15.	 Contractació

Contracte de serveis d’impressió i mani-
pulació de les publicacions oficials del Parlament 
de Catalunya
Tram. 600-00003/08
Adjudicació del contracte p. 69

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.



Núm. 261 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de maig de 2008

9

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.01.01.

i que, per tant, ha de posar en valor el dret de la ciu-
tadania a la cultura, d’accés universal, que el Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts ha d’integrar la 
cultura, la ciència, la tecnologia i les humanitats des 
d’una perspectiva de transversalitat, interdisciplinarietat 
i diversitat. El Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, ultra les prioritats comunament establertes –el fo-
ment de l’excel·lència en la creació, el perfeccionament 
professional i la promoció i la difusió dels productes 
culturals–, ha d’afrontar els reptes dels nous llenguat-
ges, les noves formes de mediació, les noves formes 
artístiques, el desenvolupament dels públics –en par-
ticular, el del públic jove– i la defensa de la diversitat 
cultural.

La cultura contribueix a crear l’imaginari col·lectiu que 
tenen els pobles i és un element bàsic d’identitat, d’exer-
cici de la diversitat i de cohesió social. Per això, l’objecte 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és la 
cultura catalana. Alhora, en els àmbits en què la llengua 
dóna forma a l’expressió cultural, el Consell ha de tenir 
una cura especial envers la cultura que s’expressa en 
llengua catalana i ha de vetllar per unes relacions pre-
ferents amb els actors culturals de la resta de territoris 
de parla catalana.

Cal tenir present que a Catalunya l’existència de con-
sells que incorporen professionals de la cultura en re-
presentació de la societat civil no és cap cosa nova. La 
Junta de Museus de Barcelona, del 1907, és un prece-
dent il·lustre, recollit per la normativa vigent en matèria 
de museus i extrapolat a altres disciplines de l’àmbit pa-
trimonial, sobretot amb la creació del Consell Assessor 
del Patrimoni Cultural Català i altres òrgans de caràcter 
estrictament consultiu. Amb el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts, però, la novetat rau en el fet que el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts haurà de de-
cidir sobre la destinació del Fons de promoció i foment 
a la creació artística i cultural, dins el marc previst pel 
Programa marc de cultura i amb els recursos econòmics 
que li assignin els pressupostos de la Generalitat.

Per a assegurar la independència dels membres del Con-
sell, aquests han d’ésser nomenats pel Parlament en una 
llista única, d’entre persones amb experiència i prestigi 
reconegut en l’àmbit cultural, tenint presents criteris 
generacionals, territorials i d’igualtat de gènere.

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es crea 
com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica prò-
pia, amb els objectius de vetllar pel desenvolupament 
de l’activitat cultural i artística a Catalunya, col·laborar 
en l’ordenament de la política cultural i organitzar la 
política de foment de la creació artística, d’acord amb 
el Programa marc de cultura, sens perjudici de l’acció 
de foment que acompleixen els òrgans del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació –en matèria de 
patrimoni cultural, de la cultura popular i tradicional 
catalana, del foment de la programació cultural estable, 
entre altres– i altres entitats adscrites al Departament, 
com l’Institut Català de les Indústries Culturals i la Ins-
titució de les Lletres Catalanes.

La Llei defineix la naturalesa i el règim jurídic del Con-
sell, i n’estableix l’estructura i els òrgans de govern i el 
règim economicofinancer i de control de la nova entitat. 

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei	del	Consell	Nacional	de	la	Cultura	i	
de	les	Arts
Tram. 200-00010/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 07.05.2008, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de 
maig de 2008, ha debatut el Dictamen de la Comis-
sió de Política Cultural referent al Projecte de llei del 
Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya (tram. 
200-00010/08) i les esmenes i els vots particulars re-
servats pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

llei del Consell naCional de la Cultura i de les arts

Preàmbul

Transcorreguts més de vint-i-cinc anys des de la recupe-
ració de les llibertats democràtiques i de la restauració 
de les seves institucions nacionals, la societat catalana 
ha assolit un grau de maduresa que obliga els poders 
públics a replantejar el model de gestió cultural i de 
suport i foment a la creació artística vigents i adequar-
lo a les exigències i als nous reptes que es plantegen. 
L’oportunitat de crear el Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts neix en constatar la necessitat de generar 
noves fórmules de polítiques culturals i de suport a la 
creació.

A aquesta raó, però, s’hi ha d’afegir el convenciment que 
cal mantenir la política de foment i expansió de la cultu-
ra i de les arts al marge de les conjuntures polítiques, 
concretes i accidentals, i que, en tot cas, la societat, únic 
titular dels actius culturals del país, ha de participar en 
les decisions que hi incideixen a partir del model que 
representen els consells de les arts, arts councils, que 
des del 1946 han proliferat, sobretot, en països d’òrbita 
anglosaxona.

És en aquest context, i des del convenciment que la 
cultura té un paper clau en les polítiques del benestar 
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c) Afavorir el diàleg entre el món de la creació dels sec-
tors culturals i artístics i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya i, si escau, exercir la intermediació.

d) Informar el Govern i el Parlament sobre l’estat de 
l’educació en la cultura i, especialment, de l’ensenya-
ment de les professions vinculades a la cultura.

e) Participar en l’elaboració del Programa marc de cultu-
ra, per tal de definir les línies estratègiques i els objectius 
nacionals.

f) Emetre informes preceptius sobre els avantprojectes 
de llei que incideixin en temes de política cultural, es-
pecialment en el vessant de la creació artística.

g) Elaborar dictàmens i formular recomanacions en ma-
tèria de cultura i política cultural a iniciativa pròpia o 
a instància dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat, d’organismes dependents de la Generalitat 
o del Parlament. En tots els casos, la creació de nous 
organismes o equipaments culturals de caràcter nacio-
nal de l’àmbit de la creació artística ha d’ésser objecte 
d’un informe preceptiu.

h) Emetre informes preceptius sobre el nomenament 
dels responsables dels equipaments culturals dedicats 
específicament a la creació artística que correspongui 
al Govern.

i) Decidir sobre el suport a creadors i a entitats respecte 
a la promoció, el foment, la difusió i la projecció de la 
creació artística, establert per l’article 15, d’acord amb el 
contracte programa del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts i el Programa marc de cultura del Govern.

j) Concedir els premis nacionals de cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

k) Establir vincles de col·laboració amb els òrgans as-
sessors i de participació sectorial del departament com-
petent en matèria de cultura.

l) Fomentar la col·laboració i les actuacions conjuntes en 
l’àmbit cultural amb institucions i entitats dels diferents 
territoris de parla i de cultura catalanes i cloure acords 
i convenis amb altres òrgans de naturalesa cultural de 
l’Estat, d’altres comunitats autònomes o internacionals.

m) Afavorir la igualtat d’oportunitats entre homes i do-
nes en l’àmbit de la creació artística i cultural.

n) Complir qualsevol altra funció que li encarregui el 
departament competent en matèria de cultura.

artiCle 5. Òrgans de govern

Són òrgans de govern del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts:

a) El Plenari.

b) La presidència.

c) Les vicepresidències primera i segona.

d) La direcció.

e) La Comissió d’Ajuts.

El funcionament del Consell s’ha de desenvolupar per 
reglament.

artiCle 1. CreaCió i naturalesa jurídiCa

1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és una 
entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, 
de les regulades per l’article 1.b.1 del text refós de la 
Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, 
del 24 de desembre.

2. El Consell ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, 
si bé se sotmet al dret públic en els àmbits següents:

a) Les relacions amb el departament al qual resta ads-
crit.

b) La formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.

c) L’exercici de potestats públiques.

d) L’exercici de totes les actuacions que la legislació 
vigent estableix que s’han de sotmetre al dret públic.

3. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s’ads-
criu al departament competent en matèria de cultura.

4. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es 
regeix per aquesta llei, per les disposicions que la des-
pleguen, per la llei que regula l’Estatut de l’empresa 
pública catalana i per la resta de normativa aplicable a 
les entitats de dret públic que han d’ajustar llur activitat 
a l’ordenament jurídic privat.

artiCle 2. seu soCial

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té la 
seva seu social en el lloc que es determini per regla-
ment. S’ha de garantir la presència del Consell per mitjà 
de les corresponents delegacions arreu del territori de 
Catalunya.

artiCle 3. objeCte

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té per 
objecte assessorar el Govern en el conjunt de la política 
cultural i organitzar la política de suport i de promoció 
de la creació artística, i concretament ha de:

a) Vetllar pel desenvolupament de l’activitat cultural.

b) Col·laborar en l’ordenament de la política cultural pel 
que fa a la creació artística.

c) Organitzar la política de suport i de promoció de la 
creació artística i cultural, d’acord amb el que estableix 
l’article 4. i i j.

artiCle 4. FunCions

Les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts són:

a) Elaborar l’informe anual sobre l’estat de la cultura i 
de les arts de Catalunya.

b) Dur a terme la difusió cultural i la promoció i el fo-
ment de l’activitat cultural a Catalunya.
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cultura, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
i al Parlament.

f) Exercir de portaveu del Consell.

2. La presidència, per al compliment de les seves fun-
cions, compta amb la col·laboració de dues vicepresi-
dències, escollides pel Plenari d’entre els seus mem-
bres. Les vicepresidències, pel seu ordre, substitueixen 
la presidència en els casos d’absència, de vacant o de 
malaltia.

artiCle 8. FunCionament del Plenari

El funcionament del Plenari es regeix per les normes 
següents:

a) El Plenari és convocat per la presidència a iniciativa 
pròpia o si ho sol·liciten quatre membres com a mínim.

b) El Plenari es reuneix amb caràcter ordinari sis ve-
gades l’any com a mínim, i amb caràcter extraordinari, 
tantes vegades com sigui necessari.

c) Per a la constitució vàlida del Plenari és necessària 
la presència d’almenys sis dels seus membres, a més 
de la presidència i la secretaria o qui els substitueixi 
legalment.

d) Les decisions es prenen per majoria dels membres 
presents a les reunions, llevat dels casos que es deter-
minin per reglament.

e) El Plenari pot crear comissions de treball sobre temes 
concrets, integrades per tres membres com a mínim. En 
les comissions poden participar altres persones expertes 
en els temes que s’hi tractin.

artiCle 9. estatut Personal dels membres del Con-
sell

1. Els membres del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts que tenen dedicació exclusiva són els que 
exerceixen la presidència i les dues vicepresidències. La 
resta de membres tenen dedicació a temps parcial.

2. Els membres del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts actuen amb plena independència i neutralitat i 
no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exer-
cici de llurs funcions.

3. Els membres del Consell estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració 
de la Generalitat. La condició de membre del Consell 
és, així mateix, incompatible amb:

a) La condició de membre del Parlament o del Go-
vern.

b) L’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació 
polítiques.

c) El desenvolupament d’activitats en les administraci-
ons públiques.

d) L’exercici de funcions de direcció o executives en 
partits polítics o en organitzacions sindicals o empre-
sarials.

e) Qualsevol altra incompatibilitat legal.

artiCle 6. Plenari

1. El Plenari és l’òrgan superior del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts i li corresponen les màximes 
facultats de direcció de les activitats del Consell, entre 
les quals s’inclouen:

a) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.

b) Aprovar els programes anuals d’actuació, d’inversi-
ons i de finançament.

c) Aprovar els comptes anuals i la liquidació final del 
pressupost.

2. El Plenari del Consell és integrat per onze membres, 
nomenats pel Parlament d’entre persones amb experièn-
cia i de prestigi reconegut en l’àmbit cultural i artístic. 
La composició i la renovació posterior del Plenari han 
de respondre a criteris de participació paritària de dones 
i homes. També s’ha de vetllar perquè el Plenari reculli 
la pluralitat pel que fa a disciplines artístiques.

3. La Presidència de la Generalitat ha d’elaborar la pro-
posta de llista de membres del Consell. Els represen-
tants dels sectors culturals han de fer arribar propostes 
perquè puguin ésser preses en consideració. La Presi-
dència de la Generalitat eleva la proposta de llista al 
Parlament, el qual ha d’acceptar o rebutjar la totalitat 
de la llista per majoria absoluta en una primera votació 
o per majoria simple en una segona votació.

4. El mandat dels membres és de cinc anys, i poden 
ésser reelegits per un nou mandat de cinc anys més com 
a màxim.

5. El Plenari nomena, a proposta de la presidència del 
Consell, el secretari o la secretària, d’entre els membres 
del Consell.

6. Els membres del Consell, en l’exercici de les funcions 
que els corresponen, actuen amb plena independència.

artiCle 7. PresidènCia i viCePresidènCies

1. La presidència del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, que ho és també del Plenari, és nomenada 
per la Presidència de la Generalitat, un cop escoltat el 
Plenari, d’entre els membres del Plenari.

2. La presidència del Consell té les funcions següents:

a) Representar legalment el Consell.

b) Convocar i presidir les reunions del Plenari i de les 
comissions de treball a què assisteixi i disposar del vot 
de qualitat.

c) Determinar l’ordre del dia de les sessions del Plenari, 
segons les necessitats de funcionament del Consell i les 
sol·licituds de la resta de membres del Plenari.

d) Representar el Consell en les relacions que aquest 
organisme mantingui amb el Govern, amb el Parlament 
i amb qualsevol altre organisme públic o privat.

e) Presentar l’informe sobre l’estat de la cultura i de la 
creació artística a Catalunya, la memòria d’activitats 
del Consell i qualsevol altre informe o document que 
s’estableixi al departament competent en matèria de 
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artiCle 13. Comissió d’ajuts

1. La Comissió d’Ajuts és l’òrgan col·legiat encarregat de 
decidir la concessió dels ajuts del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts. És constituïda per la presidència 
del Consell, les dues vicepresidències i un representant 
del departament competent en matèria de cultura, amb 
veu i sense vot, nomenat pel mateix període pel conse-
ller o consellera responsable d’aquest departament.

2. Les decisions de la Comissió d’Ajuts es fonamenten, 
ordinàriament, en els informes preceptius que elabora 
una comissió de persones expertes de l’àmbit cultural. 
Si la Comissió d’Ajuts no segueix aquests informes, ha 
de motivar la discrepància.

artiCle 14. ContraCte Programa

El departament competent en matèria de cultura i el 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, d’acord 
amb el Programa marc de cultura, han d’establir un con-
tracte programa que inclogui, com a mínim, la definició 
anual dels objectius a assolir, la previsió de resultats a 
obtenir i els instruments de seguiment i control i d’ava-
luació a què la seva activitat s’ha de sotmetre durant la 
vigència del contracte.

artiCle 15. Fons de PromoCió i Foment de la CreaCió 
artístiCa i Cultural

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per a 
complir el que disposa l’article 4.i, j i n, es dota anual-
ment d’un fons atribuït pel Govern per mitjà del pressu-
post del departament competent en matèria de cultura, 
d’acord amb el contracte programa del Consell i el Pro-
grama marc de cultura.

artiCle 16. règim eConomiCoFinanCer

1. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts gau-
deix de plena autonomia financera.

2. Els recursos econòmics del Consell són constituïts 
per:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya.

b) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de 
la prestació dels seus serveis.

c) Les subvencions, les donacions, les herències, els 
llegats i qualsevol altra aportació que li concedeixin 
persones o entitats públiques i privades.

d) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes 
del seu patrimoni.

e) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

3. El pressupost del Consell és anual i únic, i s’ha de 
subjectar al règim pressupostari establert pel text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’em-
presa pública catalana.

4. El Consell gaudeix de les exempcions i els beneficis 
fiscals que corresponen a la Generalitat.

artiCle 10. inelegibilitat

No poden ésser elegits membres del Plenari les persones 
que faci menys de dos anys que hagin estat alts càrrecs 
de qualsevol administració o membres electes de qual-
sevol cambra legislativa o corporació local.

artiCle 11. Cessament

1. Els membres del Plenari cessen en el càrrec per les 
causes següents:

a) Expiració del mandat, sens perjudici de la possible 
reelecció.

b) Renúncia o defunció.

c) Incapacitació civil judicialment declarada.

d) Incompatibilitat sobrevinguda o inhabilitació per a 
l’exercici de càrrecs públics.

e) Condemna per delicte dolós mitjançant sentència 
ferma.

f) Absències injustificades a les reunions del Plenari 
du rant dues sessions seguides o quatre d’alternes en un 
mateix any.

2. L’acord de cessament d’un membre i de nomenament 
de la persona que el substitueix per la resta del mandat 
es fa d’acord amb el procediment de nomenament dels 
vocals del Plenari que estableix l’article 6.

artiCle 12. direCCió

1. La direcció del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, nomenada pel Govern a proposta del departament 
competent en matèria de cultura, amb la conformitat 
prèvia de la presidència del Consell, és la responsable 
màxima de la gestió ordinària del Consell i té les fun-
cions següents:

a) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis del 
Consell.

b) Exercir la direcció del personal.

c) Executar les directrius i les polítiques decidides pel 
Consell.

d) Representar el Consell quan aquesta funció li sigui 
delegada per la presidència.

e) Vetllar pel bon funcionament de les activitats del 
Consell i assistir la presidència en les seves funcions.

f) Assistir, amb dret a veu i sense vot, a les sessions del 
Plenari i informar-lo sobre qüestions relatives al funci-
onament del Consell.

g) Coordinar l’elaboració dels documents que hagi d’exa-
minar o aprovar el Plenari, especialment el pla d’actua-
ció i el pressupost.

h) Ésser el màxim responsable de la tresoreria del Con-
sell, sota la supervisió de la presidència i sens perjudici 
de les funcions que pugui delegar.

2. La direcció té les mateixes incompatibilitats que els 
membres del Plenari.
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segona. HabilitaCió Per a desPlegar la llei

1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de dictar les disposi-
cions necessàries per a aprovar els Estatuts del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts.

2. Es faculten el conseller o consellera d’Economia i 
Finances per a realitzar les adaptacions pressupostàries 
necessàries per a dotar el Consell de recursos econò-
mics.

terCera. ConstituCió del Consell naCional de la 
Cultu ra i de les arts

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s’ha 
de constituir en el moment que es dicti el decret que 
n’aprovi els estatuts, sens perjudici que prèviament es 
puguin nomenar els membres del Plenari.

Quarta. entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	175/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	Museu	del	Ferrocarril	
de	Vilanova	i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 250-00766/08

Adopció
Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 20, 30.04.2008, DSPC-C 299

Comissió de PolítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 30 d’abril de 2008, ha estudiat el text de la Pro-
posta de resolució sobre el Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú (Garraf) (tram. 250-00766/08), 
presentada pel G. P. de Convergència i Unió, i l’esmena 
presentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
el G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i el G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 23624).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
incloent el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 

artiCle 17. règim de Personal

El personal del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts es regeix pel dret laboral, llevat dels casos en què, 
per a l’exercici de potestats públiques, sigui necessària 
una vinculació funcionarial.

artiCle 18. règim de Control

1. El control de caràcter financer de l’activitat del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts es duu a terme 
per mitjà del procediment d’auditoria regulat per l’ar-
ticle 16 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana, i l’article 71 
del text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre.

2. El Consell aprova anualment una memòria d’activi-
tats realitzades durant l’exercici que la presidència del 
Consell lliura al Govern i al Parlament.

3. El president o presidenta del Consell ha de compa-
rèixer com a mínim dos cops l’any a la Comissió de 
Cultura del Parlament.

disPosiCió addiCional. Programa marC de Cultura

El Govern ha d’aprovar, a proposta del conseller o con-
sellera competent en matèria de cultura, el Programa 
marc de cultura, que elabora el departament competent 
en matèria de cultura amb la participació del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts, i que estableix els 
objectius i les prioritats en els diferents àmbits de la 
cultura i en els altres en què la promoció i el desenvo-
lupament culturals tenen una repercussió rellevant, per 
un període no inferior a tres anys.

disPosiCió transitÒria. renovaCió dels membres del 
Plenari

Per a garantir la continuïtat de l’acció del Plenari del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la meitat 
dels membres, exclosa la presidència, nomenats en el 
primer Consell cessen al cap de cinc anys i la resta, als 
set anys i sis mesos. La determinació del primer grup 
es fa per sorteig.

disPosiCions Finals

Primera. llei de l’entitat autÒnoma de diFusió Cul-
tural

En el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, el Govern ha de presentar davant el Parlament un 
projecte de llei de modificació o derogació de la Llei 
8/1981, del 2 de novembre, que crea l’Entitat Autònoma 
d’Organització d’Espectacles i Festes, a fi d’evitar la 
coincidència de funcions entre l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural i el Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts.
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Resolució	177/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	les	subvencions	per	a	les	
agrupacions	de	defensa	forestal
Tram. 250-00518/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 15, 30.04.2008, DSPC-C 302

Comissió de medi ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 30 d’abril de 2008, ha debatut el text de 
la proposta de resolució sobre les subvencions per a les 
agrupacions de defensa forestal (tram. 250-00518/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 21543). Finalment, d’acord 
amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incremen-
tar les dotacions per a satisfer totes les sol·licituds de les 
agrupacions de defensa forestal.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	178/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’ampliació	del	Parc	Na-
cional	d’Aigüestortes	i	Estany	de	Sant	
Maurici	cap	a	la	vall	de	Manyanet
Tram. 250-00572/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 15, 30.04.2008, DSPC-C 302

Comissió de medi ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 30 d’abril de 2008, ha debatut el text de 
la proposta de resolució sobre l’ampliació del Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici cap a la 
vall de Manyanet (tram. 250-00572/08), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-

en la planificació museística que dugui a terme, d’acord 
amb la seva temàtica vinculada a la ciència i la tècnica 
de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari El vicepresident de la Comissió  
de la Comissió en funcions
Francesc Xavier Boya i Alòs Joan Morell i Comas

Resolució	176/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	el	consens	amb	el	sec-
tor	forestal	per	a	elaborar	el	Pla	gene-
ral	de	política	forestal	per	al	període	
2007-2017
Tram. 250-00516/08

Adopció
Comissió de Medi Ambient i Habitatge
Sessió núm. 15, 30.04.2008, DSPC-C 302

Comissió de medi ambient i Habitatge

La Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en sessió 
tinguda el dia 30 d’abril de 2008, ha debatut el text de 
la proposta de resolució sobre el consens amb el sector 
forestal per a elaborar el Pla general de política forestal 
per al període 2007-2017 (tram. 250-00516/08), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 21596). Finalment, d’acord amb l’article 
146 del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar treballant en la revisió i l’actualització 
del Pla general de política forestal per a acabar de tra-
mitar-lo durant el 2008 i aprovar-lo definitivament, i a 
renegociar amb els representants del sector els punts 
que van quedar sense resoldre l’any 2006 amb l’objectiu 
d’assolir el màxim consens en el contingut del pla.

b) Aconseguir que, juntament amb l’aprovació del pla, 
es garanteixi la disponibilitat dels recursos econòmics 
necessaris per a complir les actuacions programades.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal
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1.10.

buir a les necessitats del funcionament ordinari de la 
seva xarxa d’escoles, i també a dotar-la amb els recursos 
pertinents perquè, amb la presentació prèvia dels seus 
projectes educatius, pugui fer front a la demanda crei-
xent de noves classes i escoles catalanes que, al cap de 
cinc anys d’existència, podran ésser finançades parci-
alment per l’Estat francès en el marc de la llei francesa 
de 1959.

3. El Parlament de Catalunya anima els ens locals cata-
lans i el conjunt de la societat catalana a donar un suport 
actiu al creixement de l’escola catalana a la Catalunya 
del Nord.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	180/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’elaboració	dels	criteris	
per	a	fixar	les	retribucions	dels	càrrecs	
electes	locals
Tram. 250-00590/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 26, 30.04.2008, DSPC-C 300

Comissió d’aFers instituCionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 30 d’abril de 2008, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’elaboració dels criteris per a fixar les 
retribucions dels electes locals (tram. 250-00590/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 21653).

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

resoluCió

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà 
del Departament de Governació i Administracions Pú-
bliques, a elaborar, amb el mateix objectiu d’equilibrar 
les normes de retribució nacionals, un informe per a 
fixar els criteris orientatius per a les retribucions del 
conjunt de càrrecs electes locals de Catalunya, que ha 
de tenir en compte, com a mínim: 

ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 21598). Finalment, d’acord amb l’article 146 
del Reglament, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer compatibles, en l’ampliació del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona 
perifèrica de protecció cap a la vall de Manyanet, els 
objectius de conservació de la biodiversitat, el patrimoni 
natural i el paisatge amb el desenvolupament econòmic 
de la zona.

b) Continuar treballant per a acostar les diferents po-
sicions perquè la possible ampliació del parc o de la 
seva zona d’afectació es pugui dur a terme de manera 
consensuada amb els representants del territori.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Esteve Pujol Badà Dolors Clavell i Nadal

Resolució	179/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	dotació	de	recursos	a	
l’Associació	la	Bressola	mitjançant	l’As-
sociació	d’Amics	de	la	Bressola
Tram. 250-00412/08

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 26, 30.04.2008, DSPC-C 300

Comissió d’aFers instituCionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
dia 30 d’abril de 2008, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la dotació de recursos a l’associació 
La Bressola, de la Catalunya del Nord, mitjançant l’As-
sociació d’Amics de la Bressola, per a atendre la deman-
da creixent d’escoles catalanes (tram. 250-00412/08), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

resoluCió

1. El Parlament de Catalunya saluda l’Associació la 
Bressola i reconeix el treball que ha desenvolupat per 
a la protecció, la difusió i la recuperació de la llengua 
catalana entre els infants de les comarques de la Cata-
lunya del Nord.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar dotant la Bressola, mitjançant l’Associació d’Amics 
de la Bressola, amb els mitjans necessaris per a contri-



13 de maig de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

16

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó

1.20.

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti-
ques	en	matèria	de	dependència
Tram. 300-00119/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el dia 07.05.2008, 
(DSPC-P 50).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	mesu-
res	per	a	eradicar	l’encefalopatia	espon-
giforme	bovina,	evitar-ne	la	transmissió	
als	humans	i	donar	suport	a	les	famílies	
dels	possibles	afectats	per	la	malaltia
Tram. 300-00121/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el dia 08.05.2008, 
(DSPC-P 51).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
i	l’evolució	del	mercat	de	treball
Tram. 300-00122/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el dia 08.05.2008, 
(DSPC-P 51).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
en	matèria	d’aigua
Tram. 300-00123/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el dia 08.05.2008, 
(DSPC-P 51).

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

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

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

d) La possibilitat de proposar un marc legislatiu estatal 
que doni cobertura a les propostes finals de l’informe.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Pere Bosch Cuenca Núria de Gispert i Català

Resolució	181/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	es	designen	tres	vo-
cals	de	la	Comissió	Executiva	de	la	Jun-
ta	de	Museus	de	Catalunya
Tram. 284-00019/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 07.05.2008, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 7 de maig 
de 2008, d’acord amb l’article 40 de la Llei 17/1990, del 
2 de novembre, de museus, ha adoptat la següent

resoluCió

El Parlament de Catalunya designa Montserrat Macià 
i Grou, Francesc Xavier Menéndez i Pablo, i Carlos 
Durán Basté vocals de la Comissió Executiva de la Jun-
ta de Museus de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

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



Núm. 261 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de maig de 2008

17

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

1.30.04.

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	d’introducció	de	be-
neficis	fiscals	en	l’impost	sobre	actes	
jurídics	documentats	per	a	la	novació	
modificativa	de	préstecs	hipotecaris
Tram. 202-00023/08

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, tinguda el dia 07.05.2008 (DSPC-P 50)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 36, tinguda el 
dia 07.05.2008 (DSPC-P 50), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	finan-
ces	de	la	Generalitat
Tram. 300-00124/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 36, tinguda el dia 08.05.2008, 
(DSPC-P 51).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFORMES 
DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe	del	Síndic	de	Greuges	al	Parla-
ment	corresponent	a	l’any	2007
Tram. 360-00009/08

Debat de l’Informe en el Ple

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 
núm. 35, tinguda el dia 07.05.2008 (DSPC-P 50).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	presèn-
cia	obligada	de	la	bandera	espanyola	a	
la	façana	de	l’Oficina	de	la	Generalitat	
a	París
Tram. 250-00327/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

Proposta	de	resolució	sobre	la	repro-
vació	de	les	declaracions	fetes	pel	con-
seller	de	la	Vicepresidència	a	la	cadena	
alemanya	ZDF
Tram. 250-00353/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

Proposta	de	resolució	sobre	la	partici-
pació	de	la	Generalitat	en	la	Comissió	
Nacional	de	l’Energia
Tram. 250-00387/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 36, tinguda el dia 07.05.2008 (DSPC-P 50)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 36, tinguda el 
dia 07.05.2008 (DSPC-P 50), ha aprovat l’esmena a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	polititza-
ció	del	partit	de	futbol	entre	Catalunya	i	
els	Estats	Units
Tram. 250-00321/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	d’un	complex	d’edificis	per	a	concen-
trar	els	departaments	i	les	oficines	de	la	
Generalitat
Tram. 250-00457/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
de	la	construcció	de	l’estació	depura-
dora	d’aigües	residuals	de	Llavorsí	(Pa-
llars	Sobirà)
Tram. 250-00467/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

Proposta	de	resolució	sobre	la	priorit-
zació	d’una	línia	d’ajuts	per	a	construir	
un	equipament	cívic	a	Sant	Pere	de	Vi-
lamajor	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00504/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

Proposta	de	resolució	sobre	l’adquisi-
ció	i	la	museïtzació	de	la	Casa	Bringué,	
de	Ginestarre,	a	Esterri	de	Cardós	(Pa-
llars	Sobirà)
Tram. 250-00429/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	contractes	d’explotació	i	els	altres	
acords	i	convenis	entre	el	Parc	Natural	
de	l’Alt	Pirineu	i	els	titulars	de	les	explo-
tacions	ramaderes	que	n’aprofiten	les	
pastures
Tram. 250-00437/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	tècnics	i	d’administratius	
de	gestió	del	Parc	Natural	de	l’Alt	Piri-
neu
Tram. 250-00440/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).
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2.10.25.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
de	la	prohibició	de	circular	a	més	de	80	
km/h	per	les	vies	ràpides	de	l’àrea	me-
tropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-00538/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

Proposta	de	resolució	sobre	les	negocia-
cions	amb	l’Ajuntament	de	Sant	Quirze	
de	Besora	(Osona)	per	a	emplaçar	l’es-
tació	depuradora	d’aigües	residuals
Tram. 250-00515/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 15 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-
C 302).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
d’un	sistema	d’ajudes	per	a	compen-
sar	els	pagesos	i	els	ramaders	de	l’en-
torn	del	Parc	Natural	dels	Aiguamolls	
de	l’Em	pordà	per	la	sobrepoblació	de	
porcs	sen	glars
Tram. 250-00519/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).
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2.10.25.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 173).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 173).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

Proposta	de	resolució	sobre	el	finança-
ment	de	la	construcció	d’un	col·lector	de	
dipòsits	pluvials	a	Premià	de	Mar	(Ma-
resme)
Tram. 250-00550/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 302).
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2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	retiment	
de	comptes	dels	viatges	institucionals	a	
l’estranger	dels	membres	del	Govern
Tram. 250-00713/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

Proposta	de	resolució	sobre	el	desple-
gament	reglamentari	de	la	Llei	18/2001,	
d’orientació	agrària
Tram. 250-00736/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca en la sessió núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 
(DSPC-C 297).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 17, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 173).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 17 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 30.04.2008 
(DSPC-C 173).

Proposta	de	resolució	sobre	la	impli-
cació	de	la	Generalitat	en	els	actes	de	
commemoració	del	mil·lenari	del	nome-
nament	de	l’abat	Oliva,	de	Ripoll
Tram. 250-00694/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).

Proposta	de	resolució	sobre	el	Museu	
del	Pessebre,	de	Sant	Vicenç	de	Mon-
talt	(Maresme)
Tram. 250-00708/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	piscina	coberta	a	Sant	Vi-
cenç	de	Montalt	(Maresme)
Tram. 250-00710/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	de	l’habitatge
Tram. 302-00097/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 08.05.2008 (DSPC-P 51).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	energètica
Tram. 302-00098/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 08.05.2008 (DSPC-P 51).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	d’ai-
gua
Tram. 302-00099/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 36, 
tinguda el dia 08.05.2008 (DSPC-P 51).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals en la 
sessió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 
300).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Mercè Civit Illa

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 25529 i 25533).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil, i última.

Finiment del termini: 08.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2008.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
política	del	Tibet
Tram. 250-00930/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 25115 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignants, 
fent ús del que disposen els articles 145 i 146 del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada en el Ple del 
Parlament

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	creació	de	l’Oficina	
Antifrau	de	Catalunya
Tram. 200-00023/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 25530 i 25533).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil, i última.

Finiment del termini: 08.05.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 07.05.2008.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de treball, indústria, Comerç i turisme

La Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, en 
sessió tinguda el dia 30 d’abril de 2008, ha nomenat la 
ponència que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte 
de llei de seguretat industrial (tram. 200-00034/08) i 
les esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els 
concordants del Reglament del Parlament. La Ponència 
és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Eudald Casadesús i Barceló

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Josep Maria Rañé i Blasco

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Uriel Bertran Arrué

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra
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Amb aquesta actuació per part del poble xinès, i la ma-
nifestació de respecte envers el poble tibetà, els Jocs 
Olímpics podrien representar la consagració interna-
cional de la Xina, com a poble modern que opta per la 
pau al món, pel diàleg entre els pobles, per la llibertat, 
i per la defensa decidida dels drets humans.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu GP CiU; Miquel Iceta 
i Llorens, portaveu GP PSC-Cpc; Anna Simó i Castelló, 
portaveu GP d’ERC; Jaume Bosch i Mestres, portaveu 
GP d’ICV-EUiA

Proposta	de	resolució	sobre	l’adapta-
ció	del	currículum	del	cicle	formatiu	de	
grau	mitjà	d’electromecànica	de	vehi-
cles	a	les	característiques	singulars	de	
la	mecànica	de	motos
Tram. 250-00931/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25171 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i 
Torroella, diputada del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent Proposta de resolució

exPosiCió de motius

Des de l’any 1999 s’han anat autoritzant adaptacions del 
currículum de diversos cicles formatius, amb l’objectiu 
de donar resposta a determinades demandes del món 
laboral i d’ampliar el ventall d’oportunitats de treball 
per als joves. Aquesta possibilitat s’ha fet realitat tant 
en Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) com en 
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), i ha es-
devingut una eina eficaç per donar nous continguts als 
cicles formatius i respostes adequades a les necessitats 
d’un entorn laboral que necessita adaptar-se als canvis, 
i que requereix professionals dotats de nous perfils.

Aquesta flexibilitat ha permès que un total de setze 
Centres que imparteixen CFGM i CFGS imparteixin 
vuit nous perfils professionals, a partir de cicles que ho 
feien possible.

Aquesta possibilitat es encara més ampliable en sectors 
que representen veritables filons vocacionals, amb pos-
sibilitats d’ocupació immediata i ben qualificada, com 
es el cas de la mecànica de motos. El món del motor en 
general mou i requereix un nombre important de bons 
professionals, però quan es tracta del món de les motos 
en particular, es dispara tant la necessitat de disposar 
d’una formació adaptada al perfil professional de me-

ProPosta de resoluCió sobre la situaCió PolítiCa del 
tibet

exPosiCió de motius

El Tibet és una nació amb 2.300 anys d’història, amb 
llengua (Tibetà), cultura i religió pròpies (Budisme Ti-
betà), i una llarga tradició de prestigi i respecte inter-
nacional pel paper representatiu i de caire pacifista del 
seu lider Dalai-lama.

Així mateix, al llarg de la seva història, el Tibet ha estat 
exposat a nombroses invasions i sotmetiments a diver-
sos països, cosa que ha provocat sovint la fugida a l’exi-
li dels seus líders socials i religiosos.

Actualment, i des del 1950, el Tibet forma part de la 
República Popular de la Xina, sota un règim jurídic 
especial que el diferencia de les altres regions xineses, 
tot i que això no li permet garantir plenament els seus 
drets nacionals i culturals.

El dia 10 de març a la capital del Tibet, Lhasa, van ini-
ciar-se manifestacions pacífiques de ciutadans tibetans 
que protestaven contra més de cinquanta anys d’ocupa-
ció xinesa. La repressió d’aquestes protestes va conduir 
a un aixecament general de la població tibetana a la 
Regió Autònoma del Tibet i a les àrees tibetanes de les 
províncies de Gansu, Qinghai, Sichuan i Yunnan, i que 
a dia d’avui encara continua.

Des de l’entrada dels primers soldats xinesos a la ciutat 
de Lhasa l’any 1951, el món ha viscut amb preocupació 
el destí del poble tibetà i els luctuosos fets de les darre-
res setmanes demostren que som lluny d’arribar a una 
solució equitativa per a les aspiracions de la població 
tibetana.

Amb l’inici del segle xxi, la població tibetana ha es-
devingut una minoria dins la seva terra i corre un risc 
seriós de ser assimilada culturalment en un espai molt 
curt de temps, si no s’hi posa remei.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats 
presenten la següent 

ProPosta de resoluCió

1. Des de l’amistat de Catalunya amb el poble xinès, un 
Estat que ha d’acollir els Jocs Olímpics, la prova espor-
tiva més gran del món, i representativa de la llibertat, 
els drets humans i l’agermanament entre els pobles de 
la terra, desitjaríem, sense ànim d’interferir en els afers 
interns dels pobles, que es produïssin gestos d’aproxi-
mació i entesa amb els legítims representants del poble 
tibetà.

2. El Parlament de Catalunya demana al Govern de la 
República Popular de la Xina, els gestos de diàleg i 
entesa necessaris amb els representants del poble tibetà, 
per tal d’aconseguir el reconeixement polític, nacional i 
cultural que li corresponen. En aquest sentit, una millor 
disposició de Pequín per afavorir el diàleg permetria 
que el Dalai-lama, única figura que per la seva defensa 
inequívoca de la pau entre els pobles, el seu carisma 
intern i el respecte que se li professa a nivell internaci-
onal, pogués imposar la moderació entre els tibetans i 
evitar nous esclats de violència.
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certació. D’aquí que la proposta de Línia 12 comptés 
amb un ampli consens territorial.

Tanmateix, a finals del 2005 el Govern va decidir aturar 
el projecte de Línia 12, adduint una pretesa manca de 
credibilitat del projecte. No va ser fins a febrer de 2006, 
després de dos anys perduts, que va elaborar el docu-
ment «Reformulació de la proposta d’ordenació ferrovi-
ària del Baix Llobregat sud», en base al qual, l’abril de 
2007 (tres anys perduts) el Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques i representants dels municipis 
afectats es van veure abocats a acordar un nou disseny 
de la xarxa ferroviària al Baix Llobregat. Aquesta pro-
posta de millora global de transport ferroviari en aquest 
territori plantejava les següents actuacions:

– Perllongar l’L3 del Metro des de la Zona Universitària 
fins a Sant Feliu de Llobregat.

– Crear el metro del delta del Llobregat, des de Cornellà 
de Llobregat fins a Castelldefels, integrat a Rodalies.

– Perllongar l’L1 de Metro des de Bellvitge fins a Sant 
Boi de Llobregat.

– Perllongar la línia de FGC de Reina Elisenda a l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu.

Són molts els avantatges de l’anterior projecte davant 
d’aquesta proposta segmentada que l’autoanomenat Go-
vern d’Entesa ha imposat. En efecte, l’L12 era un gran 
projecte global per al Baix Llobregat i no una suma 
d’afegits, donava coherència a la xarxa de transport 
públic del Baix Llobregat, amb un efecte integrador i 
reforçava la identitat de la comarca. Més enllà, l’L12 
permetia un major nombre de connexions, amb la L-9 
i el Metro del Vallès dels FGC. Respecte del ramal de 
Rodalies proposat entre Castelldefels i Cornellà, el ma-
terial mòbil, l’ample de via i els pendents de la L12 
permetien major freqüència i una major proximitat als 
usuaris, era de més fàcil execució, amb estacions més 
petites i superficials, la secció de túnel també era menor. 
En definitiva, és millor un mode propi i adaptat que un 
mal segon ramal de Renfe.

El març de 2008 (quatre anys perduts), el tinent d’alcal-
de de Territori de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
fa avinent que el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques els ha comunicat que el projecte de 
prolongació de l’L1 no és viable econòmicament, ja que 
el recorregut per l’horta del parc agrari oscil·la entre 
els dos i els tres quilòmetres i no s’hi podria fer cap 
parada, per la qual cosa tindria un cost massa alt per a 
la utilització prevista. És, simplement, inaudit.

D’altra banda, a data d’avui no hi ha pressupost per 
afrontar el perllongament de la línia de Reina Elisenda 
i el Pla de Serveis de Renfe continua essent un dels 
misteris més gelosament guardats d’aquest país.

L’únic projecte que sembla lleugerament avançat és el 
de prolongació de l’L3. De fet, la seva arribada a Es-
plugues no hauria de ser incompatible amb el projecte 
de l’L12.

Tot plegat, davant de la greu inactivitat del Govern i atès 
que la majoria de propostes alternatives a l’L12 estan en 
una fase inicial, en el millor dels casos, de tramitació es 

cànic de motos, com l’interès del col·lectiu d’alumnes 
que vol assolir la competència associada a l’esmentat 
perfil professional.

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a aprovar la sol·licitud presentada al Departament 
d’Educació amb data 20 de juliol de 2007, d’adapta-
ció del currículum del Cicles Formatius de Grau Mitjà 
(CFGM) d’Electromecànica de vehicles, de 2.000 hores 
de durada, que correspon a la família professional de 
Manteniment de Vehicles Autopropulsats, a les caracte-
rístiques singulars que requereix la mecànica de motos, 
amb l’objectiu de donar resposta a la demanda creixent 
del mercat laboral i a l’interès dels joves per assolir 
aquesta competència professional.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	del	projecte	de	línia	12	del	metro
Tram. 250-00932/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25172 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep Rull i Andreu 
i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 presenten la següent 
proposta de resolució

ProPosta de resoluCió sobre la reCuPeraCió del Pro-
jeCte de línia 12 del metro

exPosiCió de motius:

El Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2001-2010 de 
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) preveia la 
construcció de la nova «línia Sarrià - Castelldefels, L12, 
que incloïa l’actuació ferroviària, de connexió entre els 
municipis de la façana del Delta del Llobregat, entre 
Castelldefels i Sant Boi, amb els municipis del marge 
dret del Llobregat (Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, 
Esplugues de Llobregat), fins a connectar a Sarrià amb 
la línia Barcelona - Vallès (FGC) i la nova línia L9 del 
Metro».

El PDI no només és un instrument de planificació sinó 
també, atesa la naturalesa consorcial de l’ATM, de con-
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Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament insta el Govern a:

– Potenciar el servei de taxis «porta a porta» per a per-
sones amb problemes de mobilitat allà on ja existeix, 
afavorint convenis entre les administracions i les enti-
tats corresponents que millorin aquest servei.

– Implantar aquest programa de «taxi porta a porta» 
donant servei a les persones amb discapacitat, allà on 
no existeix.

Palau del Parlament, 9 d’abril 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU; Josep 
Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	comissaria	dels	Mossos	d’Esqua-
dra	de	l’aeroport	de	Girona
Tram. 250-00934/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25174 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de justíCia, dret i seguretat 
Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Elena Ribera i Gari-
jo, diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre l’amPliaCió de la Comis-
saria dels mossos d’esQuadra de l’aeroPort de girona 
(gironès)

exPosiCió de motius

En els darrers anys l’aeroport de Girona ha augmentat 
de manera considerable el nombre de vols comercials 
i de passatgers. Aquest fet ha provocat que l’aeroport 
s’hagi d’adaptar a aquest increment de viatgers adaptant 
les seves instal·lacions a la nova realitat.

Entre aquestes instal·lacions hem de destacar la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra a l’aeroport de Girona 
on es necessitaria més espai per a poder atendre amb 
garanties tot el trànsit de passatgers de l’aeroport.

Les comissaries d’aeroport són espais on s’han de ges-
tionar denúncies de manera ràpida ja que en ocasions 
afecten a persones que estan a punt d’embarcar. Aquest 

pot tornar a recuperar, amb els ajustos que correspon-
guin, el projecte acordat en el PDI.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a recupe-
rar el projecte de Línia 12 del Metro, de Castelldefels 
(Baix Llobregat) a Sarrià (Barcelona), en els termes ini-
cialment previstos en el Pla Director d’Infraestructures 
2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropolità i a 
iniciar-ne la seva tramitació de manera peremptòria».

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, diputat del G. P. de CiU; Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	servei	de	taxi,	porta	a	porta,	per	a	
persones	amb	problemes	de	mobilitat
Tram. 250-00933/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25173 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Assumpció Laïlla i 
Jou, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, fent ús del que 
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent:

ProPosta de resoluCió sobre la CreaCió d’un servei de 
taxis Porta a Porta Per a Persones amb Problemes de 
mobilitat

exPosiCió de motius

Les persones amb discapacitat física que presenten evi-
dents problemes de mobilitat. Aquest fet suposa una 
limitació de les possibilitats d’oci d’aquestes persones 
que, si no reben el suport necessari per a facilitar els 
desplaçaments, es veuen moltes vegades discriminats.

La necessitat de tenir un sistema de desplaçament ac-
cessible i assequible, que permeti cobrir els desplaça-
ments d’aquestes persones quan no hi ha altres trans-
ports de la xarxa pública que els cobreixin, ha de ser 
una prioritat.

Ja existeix a algun municipi el servei de «taxi porta a 
porta», que, essent avisat amb dos dies d’antelació, in-
formant de l’hora exacte del servei i en funció de la 
disponibilitat de cotxes adaptats, fa aquest servei.
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deures dels usuaris i, en el seu cas, adoptar les mesures 
necessàries per a imposar sancions.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G.P CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	les	companyies	de	vols	
de	baix	cost	de	l’aeroport	de	Barcelo-
na	per	a	evitar	problemes	derivats	de	la	
facturació	de	l’equipatge
Tram. 250-00936/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25303 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

Les companyies aèries low cost no formen part de les 
aliances entre les grans aerolínies i això obliga als pas-
satgers a desembarcar el seu equipatge en el lloc on fan 
escala per connectar amb el següent vol internacional 
o intercontinental, i l’ha de tornar a factura a la nova 
companyia.

Atès que l’aeroport del Prat està en una situació en la 
qual la majoria de les connexions a d’altres aeroports 
s’han de realitzar mitjançant companyies low cost.

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 actuacions necessàries per tal que les companyies 
low cost que operen a l’aeroport del Prat, acordin me-
sures per a evitar molèsties innecessàries als usuaris 
relacionades amb problemes derivats de la facturació 
de l’equipatge

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou
Portaveu del G.P CiU Diputat del G. P. de CiU

fet, fa que es necessiti més espai per a poder gestionar 
les necessitats dels ciutadans, a més d’assegurar unes 
instal·lacions vàlides per als propers anys considerats 
de creixement per a l’aeroport.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
les instal·lacions destinades a comissaria dels Mossos 
d’Esquadra a l’aeroport de Girona (Gironès).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Elena Ribera i Garijo
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	la	figura	del	defensor	de	l’usuari	de	
l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-00935/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25302 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta 
de resolució

exPosiCió de motius

Com cada estiu l’aeroport del Prat tindrà un funciona-
ment caòtic atès el seu sobredimensionat.

Això implica cues llarguíssimes, pèrdua o retards en 
poder recollir l’equipatge, i una atenció molt deficient 
a l’usuari.

Els ciutadans com sempre restaran indefensos. En 
aquest sentit, per tal d’evitar la indefensió esmentada, 
cal que des del Govern s’impulsi la creació de la figura 
del Defensor de l’Usuari que permeti garantir els drets 
i deures dels usuaris i, en el seu cas, adoptar les mesures 
necessàries per a imposar sancions.

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 impul-
sar la creació de la figura del Defensor de l’Usuari de 
l’aeroport del Prat per tal de garantir in situ els drets i 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	de	l’horari	d’atenció	continuada	i	
d’urgències	durant	les	vint-i-quatre	ho-
res	del	dia	al	centre	d’atenció	primària	
de	Torelló	(Osona)
Tram. 250-00938/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25305 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
Ramon Espadaler i Parcerisas, i Francesc Sancho i Se-
rena diputats del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre la reCuPeraCió de l’Horari 
d’atenCió Continuada i d’urgènCies al Centre d’atenCió 
Primària de torelló (osona) durant les vint-i-Quatre 
Hores del dia

exPosiCió de motius

El passat 3 d’abril el Departament de Salut va suprimir 
el servei d’atenció continuada i d’urgències de les nits al 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Torelló (Osona). 
D’aquesta manera, els usuaris del CAP de Torelló i d’al-
tres poblacions veïnes es veuen obligats a anar a l’hospi-
tal de Vic, desplaçament que abans no havien de fer i que 
amb els nous horaris es veuen obligats a realitzar.

En els darrers anys, la població de Manlleu i dels po-
bles limítrofs de la comarca d’Osona han augmentat 
de manera destacada. Aquest creixement de població 
no es veu compensada amb els nous horaris del CAP 
que lluny de mantenir-se es veuen disminuïts. Per tal 
de poder atendre amb garanties les necessitats presents 
i futures d’aquesta part de la comarca d’Osona, esdevé 
necessari tornar a tenir el CAP de Torelló obert les vint-
i-quatre hores del dia.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar 
l’horari d’atenció continuada i d’urgències del Centre 
d’Atenció Primària de Torelló (Osona) durant les vint-
i-quatre hores del dia.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Ramon Es-
padaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	de	l’horari	d’atenció	continuada	i	
d’urgències	durant	les	vint-i-quatre	ho-
res	del	dia	al	centre	d’atenció	primària	
de	Manlleu	(Osona)
Tram. 250-00937/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25304 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
Ramon Espadaler i Parcerisas, i Francesc Sancho i Se-
rena, diputats del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre la reCuPeraCió de l’Horari 
d’atenCió Continuada i d’urgènCies al Centre d’atenCió 
Primària de manlleu (osona) durant les vint-i-Quatre 
Hores del dia

exPosiCió de motius

El passat 3 d’abril el Departament de Salut va suprimir 
el servei d’atenció continuada i d’urgències de les nits al 
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Manlleu. D’aques-
ta manera, els usuaris del CAP de Manlleu i d’altres 
poblacions veïnes es veuen obligats a anar a l’hospital 
de Vic, desplaçament que abans no havien de fer i que 
amb els nous horaris es veuen obligats a realitzar.

En els darrers anys, la població de Manlleu i dels po-
bles limítrofs de la comarca d’Osona han augmentat 
de manera destacada. Aquest creixement de població 
no es veu compensada amb els nous horaris del CAP 
que lluny de mantenir-se es veuen disminuïts. Per tal 
de poder atendre amb garanties les necessitats presents 
i futures d’aquesta part de la comarca d’Osona, esdevé 
necessari tornar a tenir el CAP de Manlleu obert les 
vint-i-quatre hores del dia.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar 
l’horari d’atenció continuada i d’urgències del Centre 
d’Atenció Primària de Manlleu (Osona) durat les vint-
i-quatre hores del dia.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Ramon Es-
padaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU
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d’Atenció Primària de Sant Quirze de Besora (Osona) 
durant les vint-i-quatre hores del dia.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Ramon Es-
padaler i Parcerisas, diputat del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	de	
l’aprofitament	de	les	aigües	pluvials	per	
a	usos	domèstics
Tram. 250-00940/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25307 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de medi ambient

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Ramon Espadaler i 
Parcerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145, 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent

ProPosta de resoluCió sobre l’imPuls de l’aProFitament 
de les aigües Pluvials Per a usos domèstiCs

exPosiCió de motius

Catalunya pateix des de fa molts mesos una sequera 
molt important. Malgrat el seu caràcter puntual, no s’ha 
de perdre de vista que l’escassetat d’aigua és una qüestió 
estructural que per tant, és necessari que sigui tractada 
i abordada des d’aquesta perspectiva. En definitiva, cal 
no perdre de vista que l’aigua és un bé molt preuat.

En aquest sentit, cal buscar noves fonts de subministra-
ment d’aigua que representin una solució a llarg termini, 
com seria el cas del transvasament del Roine, cal impul-
sar la conscienciació de la ciutadania perquè es faci un 
ús més racional de l’aigua, i també cal cercar noves vies 
d’estalvi i de reaprofitament a tots els nivells. Des d’una 
dimensió nacional, a una dimensió domèstica.

La recollida i recuperació de les aigües pluvials a través 
de les superfícies dels edificis com ara les teulades és 
una mesura fins molt poc utilitzada al nostre país. Per 
contra, en països del nostre entorn on la sensibilització 
per la preservació del medi ambient és molt més gran, 
com ara Alemanya, infraestructures com aquestes estan 
molt implantades, malgrat que allà, l’escassetat d’aigua 
no sigui un problema.

Cal tenir present que gairebé un 50% de l’aigua que 
utilitzem a la llar podria ser substituïda per aigua plu-
vial (cisterna del wàter, rentadora, neteja, rec del jardí, 
etc.). En aquest sentit, la possibilitat de no haver d’em-
prar aigua de boca per a determinats usos en què no 

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	de	l’horari	d’atenció	continuada	i	
d’urgències	durant	les	vint-i-quatre	ho-
res	del	dia	al	centre	d’atenció	primària	
de	Sant	Quirze	de	Besora	(Osona)

Tram. 250-00939/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25306 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Gari-
jo, Ramon Espadaler i Parcerisas, i Francesc Sancho i 
Serena, diputats del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPosta de resoluCió sobre la reCuPeraCió de l’Hora-
ri d’atenCió Continuada i d’urgènCies al Centre d’a-
tenCió Primària de sant Quirze de besora (osona) 
durant les vint-i-Quatre Hores del dia

exPosiCió de motius

El passat 3 d’abril el Departament de Salut va suprimir 
el servei d’atenció continuada i d’urgències de les nits 
al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Quirze de 
Besora (Osona). D’aquesta manera, els usuaris del CAP 
de Sant Quirze de Besora, i d’altres poblacions veïnes es 
veuen obligats a anar a l’hospital de Vic, desplaçament 
que abans no havien de fer i que amb els nous horaris 
es veuen obligats a realitzar.

En els darrers anys, la població de Sant Quirze de 
Besora i dels pobles limítrofs de la comarca d’Osona 
han augmentat de manera destacada. Aquest creixe-
ment de població no es veu compensada amb els nous 
horaris del CAP que lluny de mantenir-se es veuen 
disminuïts. Per tal de poder atendre amb garanties 
les necessitats presents i futures d’aquesta part de la 
comarca d’Osona, esdevé necessari tornar a tenir el 
CAP de Sant Quirze de Besora obert les vint-i-quatre 
hores del dia.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar 
l’horari d’atenció continuada i d’urgències del Centre
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exPosiCió de motius

En data 29 d’abril d’enguany, el claustre de la Universi-
tat Pompeu Fabra (UPF), amb seu a la ciutat de Barce-
lona, va acordar amb l’oposició del Rector i de l’equip 
de govern, una moció en que s’insta a la Universitat a 
«no convidar membres de la Corona d’Espanya a cap 
mena d’acte relacionat amb la universitat».

Una decisió com aquesta, a més de ser incoherent i to-
talment contrària a la posició constitucional que ocupa 
el Rei en tant que Cap de l’Estat (article 56 de la Cons-
titució), suposa vetar l’entrada dels Reis d’Espanya o 
d’altres membres de la Casa Reial a la seu università-
ria, així com impossibilitar l’estada dels Reis a actes 
acadèmics i institucionals que puguin celebrar-se en la 
dita Universitat. Aquesta mesura pot repercutir, sense 
cap mena de dubte, en la pròpia imatge que projecta 
la institució universitària en qüestió i pot suposar una 
minva de la seva projecció exterior.

És una fet i una tradició l’assistència del Cap de l’Estat 
i dels membres de la Casa Reial a actes de caràcter aca-
dèmic a les seus universitàries d’arreu de Catalunya i de 
l’Estat, a més de institucions de prestigi internacional. 
I es per això que des del Grup parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya volem posar de manifest el nostre 
desacord amb aquesta decisió i donar suport a la Casa 
Reial davant de declaracions o decisions com aquestes, 
que no fan sinó perjudica la imatge de Catalunya.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

ProPosta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya, tot respectant l’autono-
mia universitària, manifesta el seu rebuig a la moció 
aprovada pel claustre de la Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona en que s’insta a prohibir la invitació de 
membres de la Casa Reial a actes relacionats amb la 
universitat, pels perjudicis que això provoca a la pròpia 
institució universitària i a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
al Rei, com a Cap de l’Estat, i a la resta de membres de 
la Casa Reial, en especial pel que fa a l’exercici de les 
seves funcions eminentment representatives i protocol-
làries que duen a terme, en el marc de la Constitució, i 
que enforteixen la imatge i projecció de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

Daniel Sirera i Bellés Carina Mejías Sánchez

és necessari és una fórmula plenament sostenible d’ús 
de l’aigua.

Així, per exemple, si en un edifici s’hi instal·lés una 
coberta de recollida de 150m2, en un any s’hi podrien 
arribar a recollir 87.750 litres, tenint en compte una plu-
viometria de 650 litres/m2, una quantitat gens menys-
preable. La infraestructura necessària per poder dur a 
terme aquesta recollida no representa una excessiva 
complexitat.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar l’estudi i implantació de mesures 
de recollida i aprofitament de les aigües pluvials per a 
un ús domèstic, com una fórmula complementària que 
ajudi a l’estalvi i fer un ús racional i sostenible de l’aigua 
al nostre país.

En aquest sentit, s’insta el Govern a avaluar la possibili-
tat de destinar línies d’ajuda i incentius fiscals als parti-
culars i comunitats de propietaris que vulguin instal·lar 
aquest tipus de mesura al seu habitatge o edifici, així 
com també a les empreses que desenvolupin aquests 
sistemes.

Així mateix, insta el Govern a impulsar la instal·lació 
de sistemes de recollida pluvial en els edificis públics de 
Catalunya, especialment en aquells que tenen un major 
consum d’aigua, com ara centres esportius, hospitals, 
o escoles.

Palau del Parlament, 15 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	una	moció	
aprovada	pel	claustre	de	la	Universitat	
Pompeu	Fabra	relativa	a	la	Corona
Tram. 250-00941/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 25363 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President, Carina Mejías Sánchez, 
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya al Parlament, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals.
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L’actual xarxa d’infraestructures és insuficient i con-
tribueix a la desacceleració del creixement econòmic, 
provoca pèrdua d’oportunitats de captació d’intercanvis 
comercials i activitat econòmica. Per això calen infraes-
tructures com el quart cinturó que canalitzin els despla-
çaments de llarg recorregut sense incidir en la mobilitat 
viària de proximitat.

Aquesta situació de congestió i el fet que Catalunya si-
gui un corredor a través del qual molts vehicles van o 
venen d’Europa, ha portat a que sigui del tot necessari 
ampliar la xarxa de carreteres actualment existent. Al-
gunes actuacions ja s’estan duent a terme com el desdo-
blament de l’Eix Transversal o la construcció de l’Eix 
Diagonal, mentre que l’Estat per altre banda executa 
obres en infraestructures de la seva titularitat.

Amb el desdoblament de l’Eix Transversal en el tram 
entre Girona i Manresa i si la nova carretera Manresa - 
Igualada es construeix amb característiques d’autovia, 
al mateix temps que l’Estat està executant el desdo-
blament de la N240 per convertir-lo en autovia Tarra-
gona - Valls, queda un tram intermedi entre Igualada 
i Valls que en cas de construir una autovia permetria 
articular un cinquè cinturó que evitaria que per anar de 
Tarragona a Girona o viceversa es tingués que passar 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al mateix temps 
que permetria a les comarques de l’interior de Catalunya 
tenir una via de sortida ràpida cap el port de Tarragona 
i el sud i cap el nord i França.

Aquest cinquè cinturó, degudament articulat permetria 
descongestionar el trànsit de la primera i segona corona 
metropolitana i permetria el desenvolupament econòmic 
i facilitaria els intercanvis comercials de les comarques 
interiors de Catalunya.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, d’acord amb l’administració de l’Es-
tat, la construcció d’un cinquè cinturó viari, fruit de 
l’articulació de diverses obres en execució actualment 
a Catalunya com son el desdoblament de l’Eix Trans-
versal, i el desdoblament de la N240 (A27) entre Valls 
i Tarragona, amb noves obres com el desdoblament de 
la carretera C37 entre Igualada - Valls i la conversió en 
autovia de la nova carretera Manresa - Igualada.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	construc-
ció	d’un	cinquè	cinturó	viari
Tram. 250-00942/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 25379 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, 
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenta la següent Proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió 
de Política Territorial: 

exPosiCió de motius

La mobilitat de les persones i de mercaderies s’ha in-
crementat molt en els darrers anys. Durant el període 
1985-2002, el nivell de motorització de Catalunya es 
va doblar, i va arribar l’any 2002 a 659 vehicles per 
cada 1000 habitants, amb un horitzó que s’estabilitzarà 
entorn als 650-700 vehicles per cada 1.000 habitants 
l’any 2026.

En paral·lel a l’increment de la motorització, la mobili-
tat interurbana ha crescut considerablement. L’any 1985 
només el 28% de la població ocupada resident treballava 
fora del seu municipi, mentre que a l’any 2002 ja era 
el 47%, preveient-ne que al 2026 s’estabilitzi entorn el 
60%.

En l’actualitat el volum de circulació de mercaderies és 
molt important, del total de 317 milions de tones l’any 
2002, un 52% van ser trànsit intern, un 44% amb ori-
gen o destinació Catalunya, mentre que només un 4% 
corresponien a mercaderies de pas.

En relació amb el mitjà de transport, un 76% van cor-
respondre al mode viari, un 20% al marítim (ports de 
Barcelona i Tarragona principalment) i només un 4% 
al mode ferroviari.

Durant el període 1.985-2.002, la longitud de la xarxa 
viària va créixer només un 8,4%, uns 938 km (37% 
carreteres calçada única, 24% carreteres doble calçada 
i 39% autopistes i autovies).

Aquest desfasament entre l’increment de la motorització 
i el trànsit i la implantació de noves carreteres i autopis-
tes provoca que en l’actualitat uns 563 km de la xarxa 
bàsica a Catalunya estiguin en congestió, la majoria 
concentrades a la Regió Metropolitana de Barcelona.
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ció de les barreres de peatge intermèdies d’aquesta via 
en el tram entre Barcelona i Manresa, per un sistema 
de pagament per quilòmetre recorregut.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	els	trens	
de	mitjana	distància	a	Vilanova	i	la	Gel-
trú	(Garraf)
Tram. 250-00944/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25383 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08
Reg. 25815 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 09.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Esteve Orriols i Sen-
dra i Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb allò que es 
preveu als article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució

ProPosta de resoluCió sobre els trens de mitjana dis-
tànCia a la CaPital del garraF

En una anterior legislatura la Comissió de Política Terri-
torial del Parlament de Catalunya va donar suport al fet 
que el Govern dugués a terme gestions davant de Renfe 
per tal que es trobés una sortida a la qüestió plantejada: 
que el trens de mitjana distància s’aturin a la capital 
del Garraf.

Les raons que motivaven aquesta petició perduren i sub-
sisteixen, i si de cas, s’han agreujat ja que es volia fer 
coincidir en el transcurs de la celebració del 125è aniver-
sari de l’arribada del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú 
i d’haver foradat els túnels amb capital vilanoví sota el 
lideratge de personatges il·lustres la màxima representa-
ció dels quals fou Francesc Gumà i Ferran circumstància 
que es produí el 1881.

Per la resta fer èmfasi en la importància del ferrocarril 
com a mitjà de transport de present i de futur referit 
a més a la importància demogràfica de Vilanova i la 
Geltrú, la seva centralitat i la condició de capital de 
comarca a més de ser cap de partit judicial mentre no 
s’articuli una altra organització.

Milers de persones utilitzen diàriament aquest servei 
per motius laborals i d’estudis tant pel que fa als centres 
universitaris de Barcelona com a la pròpia Universitat 
Politècnica de Vilanova i la Geltrú.

Alguns d’aquest trens de mitjana distància que tenen 
origen i destinació dins el territori de Catalunya ano-

Proposta	de	resolució	sobre	l’elimina-
ció	dels	peatges	intermedis	de	l’eix	del	
Llobregat
Tram. 250-00943/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 25380 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, 
Portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Josep Llobet Navarro, Portaveu Adjunt, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra presenta la següent Proposta 
de resolució per tal que sigui substanciada a la Comissió 
de Política Territorial: 

exPosiCió de motius

L’Eix del Llobregat (C16) parteix des de Barcelona fins 
els Pirineus. En els darrers anys s’ha fet un gran esforç 
en desdoblar aquesta via per tal de millorar la comu-
nicació de les comarques centrals i pirinenques amb 
Barcelona i la seva àrea metropolitana.

En aquest eix existeixen diversos trams de peatge, uns 
amb barrera i altres a l’ombra, donant lloc a que en un 
recorregut que no arriba als cent - quaranta quilòmetres, 
s’hagin d’aturar els vehicles en quatre barreres de peatge 
d’una mateixa via: la barrera dels túnels de Vallvidrera, 
la barrera de Les Fonts en el tram Rubí - Terrassa, el 
peatge de Manresa a Castellbell i el Vilar en el Tram 
Terrassa - Manresa i finalment un altre peatge un cop 
superat el Túnel del Cadí.

Aquestes quatre barreres pertanyen totes elles a em-
preses concessionàries de la Generalitat en les quals la 
pròpia administració té una posició majoritària. Això 
hauria de facilitar encara més que es pogués establir un 
sistema de peatge únic que permetés eliminar les barre-
res intermèdies pagant l’usuari en funció dels quilòme-
tres recorreguts, a l’entrada i la sortida de l’autopista.

L’eliminació de les barreres intermèdies representaria 
també una significativa reducció de les congestions de 
trànsit d’aquesta via, especialment en els moments de 
màxima intensitat.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, d’acord amb les empreses concessio-
nàries de l’autopista C16 (Eix del Llobregat), l’elimina-
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L’esmentat alzinar té un valor ecològic, i fins i tot so-
cial i emblemàtic per la ciutat de Barcelona, fet que 
fa imprescindible un replantejament d’aquest projecte, 
com així ho demostra l’alarma ciutadana que ha generat 
l’inici de les obres, provocant la formació de diversos 
grups de protesta entre els veïns de la zona. A tot això, 
cal sumar-hi l’opinió de diversos biòlegs de prestigi, 
argumentant que és del tot improbable que una alzina 
centenària sobrevisqui a un trasplantament.

Cal destacar negativament l’actitud de l’alcalde de Barce-
lona, Jordi Hereu i Boher, que no ha tingut en compte la 
petició majoritària dels regidors i regidores de l’Ajunta-
ment de Barcelona expressada al Plenari de l’Ajuntament 
del passat 18 d’abril de 2008 i a l’acord de la Comissió 
d’Urbanisme, Infrastructures i Habitatge celebrada el 
mes de novembre de 2007.

Atès els diversos acords en aquest sentit aprovats per 
l’Ajuntament de Barcelona, és d’urgent necessitat la 
paralització de les obres i l’arxiu definitiu del projecte 
de la nova muntanya russa del parc d’atraccions del Ti-
bidabo, per l’incompliment manifest d’una decisió presa 
per òrgans democràtics i decisoris de l’Ajuntament de 
Barcelona.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a portar a terme les mesures 
necessàries a fi de paralitzar les obres de la nova mun-
tanya russa en el cim del Tibidabo i l’arxiu definitiu 
del projecte, atesa la voluntat democràtica del Ple de 
l’Ajuntament de Barcelona manifestada el passat 18 
d’abril de 2008.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’educació	infantil	i	
primària	a	les	Cabanyes	(Alt	Penedès)
Tram. 250-00946/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25385 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Joan Raventós i Pu-
jadó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i

menats Regionals o Catalunya Exprés s’aturen a l’es-
mentada ciutat, però són molt pocs en relació al conjunt 
i per altra banda es desconeix el criteri del perquè uns 
sí i altres no.

Per altra banda tard o d’hora aquest servei serà transferit 
a la Generalitat de Catalunya en virtut del nou Estatut 
de Catalunya i pensem que fora bo pels usuaris i pel 
territori que aquest servei ja s’hagués produït abans.

Per aquestes raons el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió:

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant de Renfe per 
tal que estableixi que els trens de mitjana distància que 
tenen origen i destinació dins del territori de Catalunya, 
anomenats Regionals i Catalunya Exprés i circulen per 
la línia 2, tinguin parada a l’estació de Vilanova i la 
Geltrú.

Parlament de Catalunya, 16 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Esteve 
Orriols i Sendra, diputat del G. P. CiU; Josep Rull i 
Andreu, diputat del G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	paralit-
zació	de	les	obres	de	la	muntanya	russa	
del	Parc	del	Tibidabo
Tram. 250-00945/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25384 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

ProPosta de resoluCió sobre la ParalitzaCió de les 
obres de la nova muntanya russa en el Cim del tibi-
dabo

exPosiCió de motius

El passat 15 d’abril, l’Ajuntament de Barcelona va co-
mençar la tala de les 58 alzines centenàries, que ocupen 
el terreny on s’ha de construir la nova muntanya russa 
del Parc d’Atraccions del Tibidabo, incomplint les de-
cisions adoptades pel Plenari de l’Ajuntament de Bar-
celona, per la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures 
i Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i pel Consell 
de Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
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ProPosta de resoluCió sobre la millora d’atenCió de 
les emergènCies mèdiQues a móra d’ebre

exPosiCió de motius

L’hospital Comarcal de Móra d’Ebre dóna assistència a 
les comarques del sud de Catalunya, tenint unes xifres 
d’ingressos anuals de 16.444 persones. Aquest hospital 
que consta de 66 llits d’aguts, dóna atenció pel que fa a 
especialitats, a la població de la seva àrea d’influència, 
fent-se necessari un bon servei d’atenció a les emergèn-
cies mèdiques ja sigui potenciant l’helicòpter medica-
litzat que ja existeix, com creant nova xarxa d’atenció 
a les urgències.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Potenciar el servei d’helicòpter medicalitzat amb base 
a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.

2. Realitzar el projecte i la conseqüent execució de les 
obres de condicionament d’un heliport a Móra d’Ebre, 
garantint la seguretat i la immediatesa de les seves ac-
tuacions sanitàries.

3. Crear el recurs d’una ambulància medicalitzada de 12 
d’hores d’atenció, ubicada a l’Hospital Comarcal de Mó-
ra d’Ebre per a atendre les urgències sanitàries de la 
comarca, amb la finalitat de complementar el servei 
d’helicòpter medicalitzat i com a alternativa a aquest 
servei quan per diferents circumstàncies no pot estar 
operatiu.

Palau del Parlament, 17 d’abril 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; As-
sumpció Laïlla i Jou, diputada del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’augment	
del	nombre	de	psicòlegs	especialitzats	
en	trastorns	alimentaris	a	les	comarques	
de	Girona
Tram. 250-00948/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25387 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent:

146 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
Proposta de resolució

ProPosta de resoluCió sobre la ConstruCCió d’un CeiP 
a les Cabanyes del Penedès (alt Penedès)

exPosiCió de motius

El municipi de Les Cabanyes (Alt Penedès), d’acord 
amb les necessitats d’escolarització dels infants, va ce-
dir els terrenys corresponents i, en data 14 de setembre 
de 2006, va concedir la llicència municipal per a la 
construcció d’una escola de 5 unitats, inicialment pro-
jectada pel Departament d’Educació.

Posteriorment, el propi Departament d’Educació va 
modificar el projecte convertint-lo en una línia sence-
ra, raó per la qual l’Ajuntament va cedir més terrenys, 
provinents d’una requalificació urbanística.

El mes de març del 2007, des del Departament d’Edu-
cació es va fer saber a l’Ajuntament que el projecte de 
nou Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) ja 
estava redactat i va garantir que l’escola podria entrar 
en funcionament el curs 2008-2009.

A data d’avui encara no s’han iniciat les obres de cons-
trucció del nou CEIP.

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 iniciar, a la 
major brevetat possible, les obres de construcció del nou 
CEIP de Les Cabanyes, per tal que s’hi pugui iniciar el 
curs escolar 2009-2010.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	l’atenció	de	les	emergències	mèdi-
ques	a	Móra	d’Ebre	(Ribera	d’Ebre)
Tram. 250-00947/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25386 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Assumpció Laïlla i 
Jou, i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, fent ús del que dis-
posen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent:
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Proposta	de	resolució	sobre	la	introduc-
ció	de	l’agent	de	la	conciliació	en	les	co-
missions	paritàries	dels	convenis	col-
lectius
Tram. 250-00949/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25388 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, M. Glòria Renom i 
Vallbona, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, i Meritxell 
Borràs i Solé, Diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent:

ProPosta de resoluCió sobre la introduCCió de l’agent 
de la ConCiliaCió en les Comissions Paritàries dels Con-
venis Col·leCtius

exPosiCió de motius

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de 
les persones treballadores va estretament lligada a les 
polítiques per a la igualtat de tracte home - dona en el 
terreny laboral i en especial per la dona embarassada o 
mare amb carregues familiars no compartides.

Sense cap mena de dubte, la compaginació per part de 
la dona de la vida familiar i la seva carrera professional 
l’han dut a una situació més dèbil en el terreny laboral, 
que pot il·lustrar-se en el fet de tenir un menor salari pel 
mateix lloc de treball o de ser menyspreada o acomia-
dada en el cas de quedar embarassada.

Realment aquesta discriminació s’ha anat reduint any 
rere any i, si bé encara existeixen pràctiques discrimi-
natòries, són cada vegada menors. Malgrat això ens tro-
bem encara amb un col·lectiu molt vulnerable, que és la 
dona embarassada o mare amb càrregues familiars no 
compartides, que rep d’una forma molt fefaent aques-
tes pràctiques discriminatòries, i per aquest motiu cal 
que la totalitat dels agents socials segueixin treballant 
en pro de la igualtat, i una manera, és avançant en la 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal en el 
sí de les empreses.

Tant els empresaris com els treballadors és necessari 
que assumeixin la conciliació i la introdueixin a totes 
les polítiques sorgides des de l’empresa. Per aquest mo-
tiu, es considera que seria convenient la introducció 
d’una figura neutral en les Comissions Paritàries dels 
diferents convenis col·lectius que vetllés per la concili-
ació de la vida laboral, familiar i personal de les perso-
nes treballadores.

ProPosta de resoluCió sobre l’augment del nombre de 
PsiCÒlegs esPeCialitzats en trastorns alimentaris a 
les ComarQues de girona

exPosiCió de motius

En els darrers anys, el nombre de persones afectada 
per malalties com la bulímia o l’anorèxia ha augmentat 
significativament a la nostra societat. Davant d’aquest 
fet esdevé necessari que cada hospital comarcal disposi 
de psicòlegs especialistes en trastorns alimentaris i de 
les malalties que se’n deriven.

En l’actualitat, el nombre de psicòlegs especialitzats en 
trastorns alimentaris a les comarques nord-orientals ha 
esdevingut insuficient davant de l’augment de les per-
sones afectades per malalties d’origen alimentari, i del 
creixement de la població a les comarques de Girona.

El nombre actual de psicòlegs especialitzats a les co-
marques de Girona ha quedat obsolet per a les neces-
sitats actuals i concentrat únicament a la comarca del 
Gironès. Aquest fet comporta que comarques amb força 
població com per exemple la Selva no disposin d’un 
especialista especialitzat a l’hospital de Blanes.

Amb l’objectiu d’evitar desplaçaments innecessaris de 
la població i aconseguir una millor atenció al pacient 
s’imposa la necessitat de dotar a cada hospital comarcal 
de les comarques de Girona d’un psicòleg especialista 
en trastorns alimentaris.

D’altra banda, el nombre de places hospitalàries ha que-
dat desfasat amb el temps i places ofertes en l’actualitat 
esdevenen insuficients davant l’augment de la demanda 
i de la població.

És per totes aquestes raons que el Grup Parlamentari de 
CiU presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, a través del Departament de Salut, a dotar d’un 
psicòleg especialitzat en trastorns alimentaris a cada 
hospital comarcal de les comarques de Girona, i a fer 
un estudi sobre la necessitat d’augmentar el nombre de 
places hospitalàries destinades als malalts de trastorns 
alimentaris.

Palau del Parlament, 16 d’abril del 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Elena 
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU
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D’entre tots els agents econòmics i socials afectats per 
aquesta dificultat i capaços de contribuir en la seva mi-
llora, hi ha la negociació col·lectiva.

Actualment, la presència de la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal de les persones treballado-
res en la negociació col·lectiva és encara molt petita. 
Segons un estudi realitzat per la patronal CEOE, l’any 
2003 només un 19% dels convenis col·lectius incorpo-
raven algun tipus de millora per a afavorir la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal. Val a dir que la 
conciliació que es feia en aquests convenis se centrava 
únicament en els permisos de lactància o la reducció 
de jornada.

Entre tots els agents que intervenen en la negociació 
col·lectiva i també per part de la patronal existeix el 
convenciment que caldria anar més enllà en matèria de 
conciliació i aprofitar per a incloure noves clàusules.

És per aquest motiu que aquesta proposta de resolució 
que presenta Convergència i Unió pretén incrementar el 
pes de la conciliació de la vida laboral, familiar i perso-
nal de les persones treballadores dins les negociacions 
dels convenis col·lectius.

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a fomentar la introducció de la 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les 
persones treballadors dins de la negociació col·lectiva.

En aquest sentit, es potenciarà la introducció de clàu-
sules que contemplin:

– la implantació de dies per assumptes propis.

– la millora de les excedències, bàsicament pels casos 
de maternitat i paternitat.

– els còmputs anuals dels horaris de treball.

– la concessió de beneficis extrajurídics com ara les 
assegurances o altres ajuts per a la família.

– una major flexibilitat d’aplicació de les mesures de 
mobilitat per als treballadors amb responsabilitats fa-
miliars.

– mesures per a racionalitzar el temps de treball.

– horaris de treball de caràcter flexible.

– l’increment dels contractes de treball fixos a temps 
parcial i de caràcter temporal-reversible, tot evitant la 
precarietat.

– polítiques de serveis com ara els serveis de guarde-
ria.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu G. P. CiU; M. Glòria 
Renom i Vallbona, diputada G. P. CiU; Josep Lluís Cle-
ries i Gonzàlez, diputat G. P. CiU; Meritxell Borràs i 
Solé, diputada G. P. CiU

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a emprendre les mesures necessàries incloent dur 
a terme accions davant del Govern de l’Estat espanyol, 
per tal d’impulsar la creació de l’Agent de la Conciliació 
Laboral, Familiar i Personal en les Comissions Parità-
ries dels diferents convenis col·lectius, el qual tingui la 
funció de sensibilitzar als representants dels treballa-
dors i treballadores i als empresaris i empresàries sobre 
la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de 
les persones treballadores i d’una forma molt especial a 
la de la dona embarassada o mare amb càrregues fami-
liars no compartides, i faci propostes en la negociació 
dels convenis col·lectius en aquesta matèria, vetllant, al 
mateix temps, per la igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes en el si de les empreses.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu G. P. CiU; M. Glòria 
Renom i Vallbona, diputada G. P. CiU; Josep Lluís Cle-
ries i Gonzàlez, diputat G. P. CiU; Meritxell Borràs i 
Solé, diputada G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	introduc-
ció	de	la	conciliació	laboral,	familiar	i	
personal	dels	treballadors	en	la	nego-
ciació	col·lectiva
Tram. 250-00950/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25389 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, M. Glòria Renom i 
Vallbona, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, i Meritxell 
Borràs i Solé, Diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent:

ProPosta de resoluCió sobre la introduCCió de la Con-
CiliaCió laboral, Familiar i Personal de les Persones 
treballadores en la negoCiaCió Col·leCtiva

exPosiCió de motius

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de 
les persones treballadores és actualment un dels pro-
blemes que més preocupen als ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya. Són molts moments al llarg de la vida 
professional d’un treballador o treballadora en els quals 
aquest o aquesta té dificultats per a compaginar-la amb 
la seva vida familiar i personal.

Fascicle segon
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de la demarcació de Girona a emprendre un Pla de re-
gulació de la població d’estornells.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	bústies	a	la	demarcació	
de	Tarragona
Tram. 250-00952/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25391 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de treball, indústria, Co-
merç i turisme

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

L’empresa pública Correus i Telègrafs presta els seus 
serveis a la demarcació de Tarragona mitjançant unes 
dependències centrals i una xarxa de bústies per a la 
recollida de cartes.

Aquesta xarxa de bústies, però, s’ha anat reduint al llarg 
del temps, i fora bo que se n’estudiés una nova distribució 
per cobrir l’increment de població que han experimentat 
moltes poblacions de la demarcació.

Aquestes bústies, que permeten als ciutadans no haver 
de desplaçar-se a les Oficines centrals per lliurar els 
seus enviaments, presenten, en molts casos, un estat 
de conservació francament millorable, entenent que al 
tractar-se d’un element al carrer pateix les inclemències 
meteorològiques i les bretolades.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
a l’Empresa pública Correus i Telègrafs per a que in-
crementi el nombre de bústies en els municipis de la 
demarcació de Tarragona, i especialment a les capitals 
de comarca, amb l’objectiu de facilitar la recollida de 
cartes, així com que n’efectuï una renovació general de 
les mateixes.

Parlament de Catalunya, 29 d’abril 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	la	regula-
ció	de	la	població	d’estornells	a	la	de-
marcació	de	Girona
Tram. 250-00951/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25390 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de medi ambient i Habi-
tatge

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

ProPosta de resoluCió sobre la regulaCió de la sobre-
PoblaCió d’estornells a l’alt emPordà i al Conjunt de 
la regió de girona

exPosiCió de motius

L’estornell vulgar (Sturnus vulgaris) ha esdevingut en 
els darrers anys, una creixent font de molèsties i danys 
a l’àmbit urbà i rural. A les ciutats, els llocs utilitzats 
com a dormiders per aquestes colònies d’aus pateixen 
greus problemes de salut pública, brutícia, sorolls, ma-
les olors.. Al camp, l’existència durant el dia d’aquestes 
veritables plagues d’ocells, que alguns anys poden ar-
ribar a la xifra d’un milió d’individus, han perjudicat i 
perjudiquen greument els olivars, els cirerers, les vi-
nyes. També molts teulats de masos i cases es veuen 
constantment afectats.

Algunes ciutats de les comarques gironines, com Fi-
gueres, Girona, La Bisbal, Palafrugell, Sant Feliu de 
Guíxols o Roses duen més de vint anys lluitant sense 
èxit contra els efectes perniciosos de la presència i pro-
liferació d’aquestes aus en especial durant els mesos 
d’hivern, al centre de les ciutats i en molts casos fins i 
tot afectant patis escolars i recintes hospitalaris.

Malgrat que aquesta és una competència de l’adminis-
tració local, en general, s’ha trobat a faltar coordinació 
i informació entre administracions i en especial amb 
el Govern de Catalunya, que ajudi a trobar solucions 
efectives i que permeti abordar aquesta problemàtica 
en base a una zona més àmplia que els límits estrictes 
dels respectius termes municipals.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a, d’acord 
amb els consells comarcals i els principals Ajuntaments 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	tributària	relativa	als	ajuts	i	a	les	
pres	tacions	del	Departament	d’Acció	
Social	i	Ciutadania
Tram. 250-00954/08

Presentació

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25393 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Jordi Turull i Negre, 
i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució

exPosiCió de motius

En el contingut de l’informe al Parlament del Síndic 
de Greuges de l’exercici 2007 apareixen reflectides les 
queixes d’alguns ciutadans respecte el que consideren 
una situació d’indefensió ocasionada pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania per la manca d’informa-
ció sobre la tributació fiscal relativa a l’IRPF a la que 
estaven sotmeses les prestacions que els ciutadans ha-
vien percebut en un o en diversos exercicis fiscals, en 
concepte dels ajuts previstos i atorgats per aquest de-
partament.

El propi Síndic de Greuges en el seu informe conclou 
que la informació aportada en aquest sentit pel Depar-
tament és massa genèrica i fins i tot críptica.

Tot i que és ben cert que el desconeixement de la llei 
no eximeix del seu compliment, en una societat com la 
nostra, la informació esdevé clau per al coneixement 
dels ciutadans tant pel que fa a l’accés del que esdevenen 
els seus drets com pel que fa al coneixement i per tant 
compliment dels seus deures. I això, una informació 
clara i precisa, encara esdevé més important en relació 
a determinats col·lectius que per diversos motius, poden 
no tenir informació precisa sobre els efectes fiscals dels 
ajuts que en són beneficiaris.

En aquest cas i en aquest àmbit es tracta bàsicament 
d’una qüestió de sensibilitat. Per això, i amb aquests 
antecedents, és positiu i necessari millorar en el sentit 
d’ampliar i precisar la informació sobre la tributació 
fiscal relativa a l’IRPF a la que estan sotmeses les pres-
tacions i els ajuts que els ciutadans perceben del depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania.

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	al	Parlament	dels	expedients	de	
les	operacions	de	crèdit	de	l’Institut	Ca-
talà	de	Finances
Tram. 250-00953/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25392 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
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

El Grup parlamentari de Convergència i Unió, fent ús 
d’allò que preveuen els articles 5 i 6 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, ha sol·licitat en nombroses 
ocasions tenir accés a expedients que recullen dades 
de caràcter econòmic, especialment aquelles que fan 
referència a crèdits atorgats per l’Institut Català de Fi-
nances (ICF).

Atès que reiteradament els responsables de l’ICF han 
dificultat i fins i tot negat l’accés a aquesta informació, 
malgrat demanar empara al president del Parlament.

Atès allò que preveuen els articles 7 i 61 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, el Grup parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern presentar 
semestralment, en el si de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades, els expedients de les operacions de 
crèdit efectuats per l’Institut Català de Finances.

Palau del Parlament, 31 de març de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU
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L’enderroc d’esglésies al Pirineu és un signe d’altres 
temps, com ara les darreries de 1936, any en què di-
versos comitès revolucionaris integrats per personatges 
originaris de territoris allunyats de les comarques pi-
rinenques ordenaren la crema o l’enderroc de diversos 
temples, destacant els del Pont de Suert, de Sort, de 
Pujalt (Pallars Sobirà) i altres.

O també de l’altra conjuntura històrica en la que s’han 
produït esfondraments de llosats (les cobertes fetes amb 
llosa) de capelles i ermites al llarg de tot el Pirineu ca-
talà, i molt especialment al de Ponent, el que alguns ge-
ògrafs van qualificar com a Alt Pirineu els anys 70 del 
segle xx: durant els anys 60 i 70 un seguit de pobles van 
ser sacsejats pel despoblament, que en valls específiques 
va arribar a buidar poblets sencers. L’abandonament i 
la descura de poblets amb una llunyana trajectòria va 
comportar la ruïna d’uns edificis que al llarg dels segles 
els havien inferit personalitat i configuraven el seu pai-
satge urbà, per manca de manteniment de les cobertes 
i dels caputxons dels campanars.

Entenent que la comarca del Pallars Sobirà, que en 
l’or ganització territorial eclesiàstica pertany al Bisbat 
d’Urgell, ha estat víctima dels estralls de la destrucció 
de patrimoni religiós tan moble com immoble durant 
els primers mesos de la guerra civil espanyola, i que la 
llista de capelles, esglésies i ermites romàniques i bar-
roques derruïdes en part o en estat ruïnós en l’actualitat 
és tristament llarga.

Vist que els nefastos actes vandàlics succeïts al munici-
pi de Bonansa, al Pirineu aragonès, en els que un seguit 
de persones atentaren frívolament contra el patrimoni 
pirinenc, poden repetir-se en alguns temples de la co-
marca del Pallars Sobirà, atès que el llistat d’esglésies 
en estat preruïnós és malauradament notable.

Vist que l’actual crisi econòmica colpeja amb més inten-
sitat sobre les comarques pirinenques del Ponent català 
i que és obvi que cal apuntalar l’economia pirinenca 
amb la creació de noves empreses, la modernització de 
l’oferta turística, el suport a la ramaderia extensiva i les 
petites indústries agroalimentàries i molt especialment 
incentivant el turisme cultural basat en la recuperació 
del patrimoni pirinenc més identitari, com l’etnogràfic, 
la música popular i els temples romànics i barrocs que 
esquitxen les muntanyes.

Coneixent els riscos estructurals d’un llistat de vora 
quinze esglésies del Pallars Sobirà que amenacen ruïna, 
i els fets ocorreguts a Sant Climent de Torre de Buira a 
la Ribagorça aragonesa.

És per tot això que, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Redactar abans de sis mesos una diagnosi de les defi-
ciències estructurals i els seus riscos de totes les esglési-
es, capelles i ermites del Pallars Sobirà, que inclogui les 
solucions tècniques i els pressupostos que requereixen 
les reformes plantejades.

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, mitjançant el departament d’Acció Social i Ciu-
tadania, que en les notificacions d’ajuts i prestacions 
als seus beneficiaris s’especifiqui la informació clara i 
precisa sobre la tributació fiscal relativa a l’IRPF a la 
que estaven sotmeses les mateixes.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, diputat del G. P. de CiU; Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	redac-
ció	d’un	informe	i	la	presentació	d’un	
pla	d’inversions	per	a	les	esglésies	i	les	
capelles	en	estat	ruïnós	del	Pallars	So-
birà
Tram. 250-00955/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25394 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre l’imPuls d’una diagnosi i 
un Pla d’inversions a exeCutar a les esglésies i CaPe-
lles en estat ruïnós i Preruïnós al Pallars sobirà

exPosiCió de motius

Les imatges de l’enderrocament vandàlic del campanar 
en espadanya de l’església de Sant Climent de Torre de 
Buira al municipi de Bonansa (Ribagorça Aragonesa), 
que estan penjades al portal YouTube i recollides en 
un article del Diari Segre, han infligit un càstig sever 
al patrimoni arquitectònic religiós del Pirineu, tant pel 
que fa al simbolisme del menyspreu dels agressors que 
perpetren el cruel atemptat com pel neguit que provo-
ca l’existència d’un llarg llistat de capelles, ermites i 
esglésies pirinenques que es troben desateses i en estat 
preruïna i de ruïna imminent, és a dir en estat similar al 
de l’església de Sant Climent de Torre de Buira.

Certament, el fet que el municipi de Bonansa, d’on és 
natural el senyor Marcel·lí Iglesias, President de la Co-
munitat d’Aragó, sigui l’escenari i la víctima d’un acte 
tan despietat sobre una església rústica, exponent del 
barroc pirinenc de factura modesta i en estat deplorable 
per la descura del monument, ha alertat els grups d’es-
tudiosos del patrimoni pirinenc i les comunitats locals 
d’aquest territori.
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des d’iniciatives polítiques fins a comentaris des de les 
més altes institucions de l’Estat.

És per l’exposat que el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a endegar les accions necessàries que pos-
sibilitin la reedició de l’obra de Josep Benet L’intent 
franquista de genocidi cultural contra Catalunya tant 
pel que representa per la història d’aquest país com per 
la categoria i consistència d’aquest estudi.

2. Una vegada propiciada la corresponent publicació, el 
Govern n’impulsarà la seva difusió per al coneixement 
dels ciutadans de Catalunya.

Parlament de Catalunya, 30 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Esteve Orriols i Sendra
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	de	l’habitatge
Tram. 302-00097/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 25532)

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 esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern  
sobre la situació de l’habitatge (tram. 302-00097/08).

1 esmena núm. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’un nou punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a exposar en seu parlamentària l’estat de 
la concertació amb l’Administració local de les noves 
Àrees Residencials Estratègiques aprovades pel Decret 
Llei 1/2007, per tal de conèixer l’estat de redacció dels 
dotze Plans Directors Urbanístics que han de donar co-
bertura al centenar d’Àrees Residencials Estratègiques 

2. Presentar un projecte de condicionament i de recu-
peració dels temples malmesos abans de 8 mesos amb 
una proposta de programa d’inversions establert per a 
les anualitats de 2009 i 2010.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	reedició	
i	la	difusió	de	l’obra	de	Josep	Benet	L’in-
tent franquista de genocidi cultural con-
tra Catalunya
Tram. 250-00956/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25395 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 06.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Esteve Orriols i Sen-
dra, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb allò que es preveu als article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

exPosiCió de motius

Avui dia que tant es parla de memòria històrica és gra-
tificant llegir documents com el que acaba de publicar, 
quasi a títol pòstum, l’advocat, polític i historiador Josep 
Benet i Morell recentment traspassat.

S’ha escrit i es seguirà escrivint sobre les tasques d’a-
quest gran patriota català i serà bo que així sigui perquè 
els seus treballs traspuen veredictes i donen arguments 
generosos de reflexió de crítica i d’autocrítica de mo-
ments transcendentals de la història de la Nació Cata-
lana.

En concret però volem fer referència a l’extraordinà-
ria obra L’intent franquista de genocidi cultural contra 
Catalunya publicada per Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat i exhaurida des de fa anys i del mateix autor 
que com tothom sap va ser un destacadíssim personat-
ge polític en la resistència, la transició i la recuperada 
democràcia.

Ell mateix qualifica aquella obra de fonamental per 
conèixer la història de Catalunya sota el franquisme i 
lamenta que faci anys que és exhaurida «sense que les 
institucions públiques ni les privades catalanes hagin 
demostrat el més mínim interès perquè sigui reeditada 
i posada així a l’abast de les noves generacions.»

La qüestió no és baladí i no ho és només per l’enverga-
dura del treball i la categoria del historiador sinó espe-
cialment perquè proliferen els intents de minimitzar i de 
negar la persecució de la llengua catalana pel feixisme 
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TRAMITACIONS EN CURS

3.30.04.

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	d’ai-
gua
Tram. 302-00099/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25647)

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 
en matèria d’aigua (NT: 302-00099/08).

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

D’un nou apartat.

«7. Donar suport al Govern de la Generalitat, i al 
Govern de l’Estat per l’acord d’interconnexió de les 
xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i d’Aigües 
Ter-Llobregat, entre Tarragona i Olèrdola, que permet 
equilibrar ambdues xarxes, a pesar de la manca de 
transparència del procés.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

Carina Mejías i Sánchez

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS INFORMES 
DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe	del	Síndic	de	Greuges	al	Parla-
ment	corresponent	a	l’any	2007
Tram. 360-00009/08

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 9, tinguda els dies 21.04.2008 i 
28.04.2008 (DSPC– C 290 i 295).

anunciades a un total de 86 municipis de Catalunya i 
que han de suposar la construcció de més de 90.000 
habitatges.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2008

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

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	energètica
Tram. 302-00098/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 07.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 25646)

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 
energètica (NT: 302-00098/08).

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

De l’apartat A.6.

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

De l’apartat B.

«B) Expressar la preocupació del Parlament de Cata-
lunya, per la qualitat i la garantia del subministrament 
elèctric a les comarques gironines la feblesa de la qual 
ha estat expressada tant per ENDESA, com per Red 
Eléctrica Expañola, i en aquest sentit, insta el Govern 
a: [...]»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

Carina Mejías i Sánchez
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4.40.

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
de	suport	a	la	candidatura	de	Catalunya	
(Sant	Cugat	del	Vallès)	per	a	esdevenir	
la	seu	de	l’European	Institute	of	Innova-
tion	and	Technology
Tram. 401-00020/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 36, 08.05.2008, DSPC-P 51

Catalunya ha estat sempre capdavantera en molts sec-
tors i ha estat també pionera en matèria empresarial i 
fomentadora d’un caràcter emprenedor propi en mol-
tes matèries al llarg de la seva història. En un escenari 
canviant en què l’economia globalitzada ofereix tantes 
oportunitats com riscos, Catalunya ha de saber jugar 
aquest paper diferencial que la posicioni com a país a 
l’avantguarda del valor afegit i l’economia del coneixe-
ment, fonamentals per al creixement econòmic.

La Unió Europea, i concretament la iniciativa de la pre-
sidència de la Comissió Europea de creació d’un institut 
europeu de tecnologia, ha fet una aposta decidida per la 
competitivitat europea respecte de l’economia america-
na i les economies emergents. Els mercats europeus han 
d’ésser capaços de trobar el seu valor diferencial davant 
la resta del món, en què el coneixement, la recerca, la 
millora tecnològica, la formació i l’empresa estiguin 
plenament relacionats i alineats.

Amb aquest esperit neix el projecte de l’European Ins-
titute of Innovation and Technology (EIT), un projecte 
fonamental, amb una seu central que definirà una es-
tratègia general europea que s’aplicarà per mitjà de les 
xarxes de coneixement i innovació (KIC’s - Knowledge 
and Innovation Communities).

Des de Catalunya s’ha presentat la candidatura amb una 
aposta decidida de la ciutat de Sant Cugat del Vallès per 
a allotjar la seu de l’EIT. Aquesta candidatura ofereix 
un entorn excepcional per la situació estratègica, l’acti-
vitat empresarial, les escoles de negoci de Sant Cugat 
i perquè forma part del Catalonia Innovation Triangle 
(CIT), entre altres punts forts de present i de futur. Tot 
això fa que sigui una candidatura amb possibilitats gua-
nyadores i una aposta segura i que minimitza riscos per 
al Consell de Competitivitat.

El Parlament de Catalunya, amb vista a la reunió del 
proper 30 de maig del Consell de Competitivitat, format 
pels ministres dels vint-i-set estats membres de la Unió, 
declara el seu suport a la candidatura presentada per 
la ciutat de Sant Cugat del Vallès perquè sigui la seu 
de l’European Institute of Innovation and Technology i 
demana al Govern que continuï fent tots els esforços en 
aquesta direcció i que hi presti tot el suport.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

4. INFORMACIó

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICA CIONS 
DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Situació	de	compatibilitat	o	d’incompa-
tibilitat	de	diputats
Tram. 234-00032/08, 234-00033/08 i 
234-00034/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 36, 07.05.2008, DSPC-P 50

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 7 de 
maig 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

1. D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves 
dades manifestades pel diputat Xavier Dilmé i Vert re-
latives a la professió que exerceix i els càrrecs públics 
que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el 
Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat 
del diputat Xavier Dilmé i Vert.

2. D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pels diputats Miquel Carrillo Giralt i Ma-
ria Àngels Cabasés Piqué relatives a la professió que 
exerceixen i els càrrecs públics que ocupen, d’acord 
amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament 
estableix la situació de compatibilitat dels diputats Mi-
quel Carrillo Giralt i Maria Àngels Cabasés Piqué.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

El secretari tercer El president del Parlament
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
93/VIII,	sobre	l’equipament	de	l’estació	
d’autobús	situada	entre	els	carrers	Di-
putació	i	Serral	Llarg,	d’Olesa	de	Bones-
valls	(Alt	Penedès)
Tram. 290-00070/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25122 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00070/08

Sobre: Resolució 93/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’equipament de l’estació d’autobús situada entre 
els carrers Diputació i Serral Llarg, d’Olesa de Bones-
valls (Alt Penedès)

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 93/VIII, sobre l’equi-
pament de l’estació d’autobús situada entre els carrers 
Diputació i Serral Llarg, d’Olesa de Bonesvalls, em plau 
fer-vos avinent les següents consideracions: 

El Servei Territorial de Ports i Transports de Barcelona 
ha analitzat juntament amb l’Ajuntament quin ha d’ésser 
l’equipament de la parada d’autobús entre els carrers 
Diputació i Serral Llarg.

D’acord amb aquest, s’ha arribat a un acord per col·locar 
una marquesina, en el punt sol·licitat.

Barcelona, 21 d’abril 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	
92/VIII,	sobre	l’estudi	de	l’enllaç	de	les	
carreteres	T-310	i	T-11
Tram. 290-00069/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25123 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00069/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 92/VIII, 
sobre l’estudi de l’enllaç de les carreteres T-310 i T-11

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 92/VIII, sobre l’estudi 
d’enllaç de les carreteres T-310 i T-11, em plau fer-vos 
avinent les següents consideracions: 

Des d’aquest Departament s’ha instat al Ministeri de 
Foment per tal que millori l’enllaç de les carreteres T-310 
i T-11, per a facilitar als usuaris la incorporació a aquesta 
darrera via.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
95/VIII,	sobre	la	plataforma	del	corredor	
ferroviari	de	mercaderies	i	alta	velocitat	
pel	litoral	mediterrani
Tram. 290-00072/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25126 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00072/08

Sobre: Resolució 95/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la plataforma del corredor ferroviari de mercade-
ries i alta velocitat pel litoral mediterrani

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 95/VIII, sobre la 
plataforma del corredor ferroviari de mercaderies i alta 
velocitat pel litoral mediterrani, em plau fer-vos avinent 
les següents consideracions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
està redactant l’Estudi d’alternatives per a la millora de 
la capacitat del corredor ferroviari Castelló - Tarrago-
na. Tram: Ulldecona - Tarragona, en el qual s’analitzen 
diversos corredors per a la implantació d’aquesta nova 
línia ferroviària, a fi d’impulsar el transport de viatgers 
i mercaderies.

Així mateix la inclusió de l’eix ferroviari mediterrani 
com a projecte prioritari ha estat impulsat pel Departa-
ment amb diferents actuacions: 

– Participació en consultes públiques de la Comissió 
Europea sobre aspectes relatius a xarxes transeuropees 
i la seva extensió a països tercers.

– Suport financer pels estudis que realitza l’associació 
FERRMED que lidera, a nivell europeu, la defensa d’a-
quest eix.

– Coordinació amb el Ministeri de Foment a fi i efecte 
de posar de relleu la importància de l’eix en futures 
consideracions europees.

– Participació en projectes europeus en defensa d’aquest 
eix o de trams d’aquest eix, tal com el projecte Interreg/
ARCOMED.

D’altra banda la revisió de la llista de projectes priori-
taris de la xarxa transeuropea està prevista per a l’any 
2010.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
94/VIII,	sobre	el	servei	de	transport	pú-
blic	entre	les	poblacions	d’Esterri	d’Àneu	
(Pallars	Sobirà)	i	Lleida
Tram. 290-00071/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25125 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00071/08

Sobre: Resolució 94/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre el servei de transport públic entre les poblacions 
d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà) i Lleida

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 94/VIII, sobre el 
servei de transport públic entre les poblacions d’Esterri 
d’Àneu i Lleida, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

El redactat definitiu del Pla de Transport de Viatgers per 
Carretera 2008-2012 que actualment està tramitant el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
incorporarà la millora del servei de transport públic per 
carretera entre Esterri d’Àneu i Lleida.

En aquests moments s’està analitzant la viabilitat de 
perllongar fins a Esterri d’Àneu les comunicacions entre 
la Pobla de Segur i Sort que coordinen amb el servei de 
transport per ferrocarril Lleida - la Pobla de Segur per 
tal de millorar les comunicacions entre Esterri d’Àneu i 
Lleida, atenent a una petició formulada en aquest sentit 
per la Diputació de Lleida.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
100/VIII,	sobre	la	gestió	de	les	infraes-
tructures	de	telecomunicacions	de	la	
Ge	neralitat
Tram. 290-00077/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25145 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00077/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 100/VIII, 
sobre la gestió de les infraestructures de telecomunica-
cions de la Generalitat

D’acord amb el que disposen l’article 146.4 i concor-
dants del Reglament del Parlament, us informo que el 
Govern de la Generalitat està donant compliment de la 
Resolució 100/VIII amb les actuacions següents: 

El Govern va renovar la seva representació al Consorci 
ITCat (segon Acord de Govern de 29 de gener de 2008). 
D’aleshores ençà que el Consell de Direcció del consor-
ci (màxim òrgan del consorci) ja s’ha reunit una vegada, 
en data 3 de març de 2008, a la seu d’ITCat, a Vilanova 
i la Geltrú. Per altra banda la Comissió Executiva d’IT-
Cat s’ha reunit els passats dies 17 de març i 14 d’abril; i 
té previst fer-ho a finals d’abril i a mitjans de març.

Durant aquest període s’ha ultimat un acord amb el 
Consorci d’Ens Locals «Localret» per tal d’aconseguir 
un projecte compartit entre el Govern i els ens locals, 
i obtenir així un acord d’abast nacional, i no pas d’una 
sola administració.

Aquest acord té per objectiu, amb la implicació del sec-
tor privat, el desplegament d’una xarxa de fibra òptica 
de nova generació per vertebrar el país i aconseguir que 
es disposi d’un nou equilibri territorial en les comuni-
cacions electròniques. Per això, l’acord incideix en el 
desplegament a les zones on el mercat, per si mateix, 
no arribaria a donar les capacitats necessàries de nous 
serveis electrònics per al desenvolupament econòmic 
i social.

Així, l’acord recull explícitament el comptar amb les 
infraestructures existents tant d’ens públics com privats 
per tal d’accelerar el desplegament d’una nova xarxa que 
uneixi les seus de les administracions públiques alhora 
que es posi a disposició, en igualtat de condicions, a 
totes els operadors privats.

D’aquesta manera, a través d’ITCat, s’impulsarà el 
creixement de les infraestructures de fibra òptica de les 
administracions catalanes, així la inclusió de la fibra 
òptica en les noves infraestructures d’obra civil plani-

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
96/VIII,	sobre	la	senyalització	de	la	car-
retera	C-15
Tram. 290-00073/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25124 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00073/08

Sobre: Resolució 96/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la senyalització de la carretera C-15

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 96/VIII, sobre la se-
nyalització de la carretera C-15, em plau fer-vos avinent 
les següents consideracions: 

S’han executat les obres de millora de la senyalització 
d’orientació de l’encreuament entre la carretera C-15 i 
la carretera BP-2151.

D’altra banda i pel que fa a la senyalització d’orienta-
ció entre la C-15 i l’AP-7 al seu pas per Vilafranca del 
Penedès, serà objecte d’un nou disseny dins del conjunt 
de les obres de construcció de l’Eix Diagonal (tram Vi-
lanova i la Geltrú - Vilafranca del Penedès) que està 
previst licitar durant aquest any.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
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4.50.01.

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
135/VIII,	sobre	el	millorament	de	la	se-
nyalització	de	la	carretera	N-II	al	pas	per	
la	Selva	i	el	Gironès
Tram. 290-00108/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25127 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00108/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 135/VIII, 
sobre el millorament de la senyalització de la carretera 
N-II al pas per la Selva i el Gironès

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 135/VIII, sobre el millora-
ment de la senyalització de la carretera N-II al pas per la 
Selva i el Gironès, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

La Direcció General de Carreteres d’aquest Departa-
ment s’ha adreçat oficialment a la Demarcació de Car-
reteres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de Foment, 
instant la millora de la senyalització d’orientació en 
l’àmbit d’influència de la carretera N-II, especialment 
en el tram comprès per les comarques de la Selva i el 
Gironès, tant la de caràcter provisional de les obres com 
la definitiva.

Barcelona, 21 d’abril de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

ficades (carreteres, ponts, vies ferroviàries, etc.) o de 
nova construcció (obres per unir trams de fibra exis-
tents, per exemple).

A més, el PUOSC (Pla Unificat d’Obres i Serveis de 
Catalunya), inclou per primer cop en la seva convoca-
tòria de 2008 la possibilitat de presentar projectes rela-
tius a comunicacions electròniques en els seus diferents 
programes, i un programa específic de projectes de te-
le comunicacions per a municipis de menys de 2.000 
habitants.

Barcelona, 23 d’abril de 2008

Jordi Ausàs i Coll
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
105/VIII,	sobre	la	creació	d’un	jutjat	mer-
cantil	a	Reus	(Baix	Camp)
Tram. 290-00082/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 25252 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00082/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 105/VIII, 
sobre la creació d’un jutjat mercantil a Reus (Baix 
Camp)

La creació de nous òrgans judicials la fa el Ministeri 
de Justícia mitjançant Reial Decret, comptant amb un 
informe previ de la Comunitat Autònoma que recull 
les necessitats detectades. En canvi, per crear un jutjat 
mercantil al partit judicial de Reus caldria crear una 
nova demarcació judicial, cosa que només es pot fer mo-
dificant la Llei de Demarcació i Planta Judicial (LDPJ), 
que correspon a les Corts Generals.

Així mateix, no és viable la creació d’una demarcació 
mercantil a Reus, perquè no s’hi tramiten assumptes 
mercantils suficients, segons el criteri del CGPJ. Cal 
tenir en compte que en tota la província de Tarragona 
només existeix un Jutjat de Primera Instància (concre-
tament el número 7) que compagina les competències 
civils amb les de matèria mercantil, i que en tot l’any 
2007 només va tramitar 288 assumptes mercantils. I si 
bé es cert que el CGPJ no ha establert cap mòdul encara 
per aquesta jurisdicció, en diferents estudis publicats 
considera que estaria al voltant dels 500 assumptes.

Barcelona, 25 d’abril de 2008

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia
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4.50.02.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	Co-
missió	d’Agricultura,	Ramaderia	i	Pesca	
amb	el	conseller	d’Agricultura,	Alimen-
tació	i	Acció	Rural	sobre	els	efectes	que	
el	transvasament	del	Ter	ha	provocat	en	
l’agricultura
Tram. 354-00120/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, en la sessió núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 
(DSPC-C 297).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Governació	i	Administraci-
ons	Públiques	sobre	el	programa	de	go-
vern	i	les	polítiques	del	Departament
Tram. 354-00133/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la ses-
sió núm. 26, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 300).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	la	Vicepresidència	perquè	
expliqui	les	actuacions	de	coordinació	
amb	els	delegats	territorials	del	Govern	
a	Lleida	i	a	les	Terres	de	l’Ebre	pel	que	
fa	a	la	sequera
Tram. 354-00140/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 25108).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 06.05.2008.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control	de	compliment	de	la	Moció	5/VIII,	
sobre	les	actuacions	necessàries	per	a	
millorar	la	seguretat	ciutadana
Tram. 390-00005/08

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25186 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 06.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de moció: 390-00005/08

Sobre: Moció 5/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
les actuacions necessàries per a millorar la seguretat 
ciutadana

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
l’apartat d) de la Moció 5/VIII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la regulació de la segona activitat dels 
Mossos d’Esquadra.

El dia 22 d’abril de 2008 va signar-se un acord sobre 
la segona activitat dels Mossos d’Esquadra entre el De-
parta ment d’Interior, Relacions Institucionals i Parti-
cipació i la totalitat dels sindicats de la Policia de la 
Ge nerali tat - Mossos d’Esquadra. Per aquesta raó, en 
breu es publicarà i entrarà en vigor el Decret per qual 
es regularà la segona activitat i la integració laboral del 
personal amb invalideses permanents.

Barcelona, 28 d’abril de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
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Proposta	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelo-
na	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	re-
gulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tecno-
logia	Agroalimentàries
Tram. 352-00532/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	Fi-
tó	Morató,	president	de	l’Associació	Na-
cional	d’Obtentors	Vegetals	i	director	de	
Llavors	Fitó,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00533/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	d’Agustí	
Castells,	president	d’Arrossaires	del	Del-
ta	de	l’Ebre,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00534/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	del	director	
de	l’Estació	Experimental	de	l’Ebre	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00528/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	la	direc-
tora	d’Aqüicultura	de	l’Institut	de	Recer-
ca	i	Tecnologia	Agroalimentàries	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries
Tram. 352-00529/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	del	director	
de	la	Unitat	d’Ecosistemes	Aquàtics	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00530/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Ibáñez,	oleïcultor	i	expresident	de	la	Co-
operativa	Agrícola	del	Camp	de	Santa	
Bàrbara,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	
Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00538/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Benet,	director	tècnic	de	Nufri	i	
president	de	Fruit	Futur,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	
de	Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentà-
ries
Tram. 352-00539/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Fran-
cesc	Puchal	Mas,	exdegà	de	la	Facultat	
de	Veterinària	de	la	Universitat	Autòno-
ma	de	Barcelona	i	membre	de	l’Acadè-
mia	de	Ciències	Veterinàries	de	Catalu-
nya	i	de	la	Reial	Acadèmia	de	Medicina	
de	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00540/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	Ba-
tallé,	president	de	l’Associació	Catalana	
de	Productors	de	Porcí	i	de	l’Associació	
Catalana	de	Bestiar	Porcí	Selecte,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries
Tram. 352-00535/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Pareta,	fructicultor	i	expresident	
de	la	Cooperativa	Costa	Brava	i	de	Cata-
lonia	Qualitat,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00536/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	d’Ariadna	
Casademont,	presidenta	de	Casade-
mont,	SA,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	
Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00537/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	del	rector	
de	la	Universitat	de	Lleida	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’Insti-
tut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agroalimen-
tàries
Tram. 352-00544/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	del	director	
de	l’Escola	Tècnica	Superior	d’Enginye-
ria	Agrària	de	Lleida	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	
Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00545/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	Ca-
ball,	representat	d’Unió	de	Pagesos,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	regula-
ció	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	
Agroalimentàries
Tram. 352-00546/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	d’Antoni	
Mar	zoa,	president	de	l’Associació	Ca-
talana	d’Aqüicultura,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	
Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00541/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Roca	i	Enrich,	president	del	Consell	So-
cial	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries
Tram. 352-00542/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	del	direc-
tor	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	
Agroalimentàries	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Re-
cerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00543/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Indústria	Piscícola	Cata-
lana	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tec-
nologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00550/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	d’Unió	de	Pagesos	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	de	regulació	de	
l’Institut	de	Recerca	i	Tecnologia	Agro-
alimentàries
Tram. 352-00572/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Joves	Agricultors	i	Rama-
ders	de	Catalunya	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	
Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00573/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Xavier	
Tubert,	representant	de	la	Federació	de	
Cooperatives	Agràries	de	Catalunya,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	regu-
lació	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tecnolo-
gia	Agroalimentàries
Tram. 352-00547/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Fundació	Privada	d’In-
dústries	de	la	Carn	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	
Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00548/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	del	Consell	Català	de	la	Pro-
ducció	Agrària	Ecològica	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’Institut	
de	Recerca	i	Tecnologia	Agroalimentà-
ries
Tram. 352-00549/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Ramon	
Lluís	Lletjós	i	Castells,	president	del	Col-
legi	Oficial	d’Enginyers	Tècnics	Agríco-
les	de	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Re-
cerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00577/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Argemí	Relat,	degà	del	Col·legi	Oficial	
d’Enginyers	Tècnics	Forestals	de	Cata-
lunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tec-
nologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00578/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	José	An-
tonio	Bonet	i	Lledós,	degà	del	Col·legi	
d’Enginyers	de	Monts/Forests	de	Cata-
lunya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tec-
nologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00579/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Agrària	de	Jo-
ves	Agricultors	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Re-
cerca	i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00574/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Institut	Agrícola	Català	de	
Sant	Isidre	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	de	regulació	de	l’Institut	de	Recerca	
i	Tecnologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00575/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Rofes	i	Sans,	degà	del	Col·legi	Ofi-
cial	d’Enginyers	Agrònoms	de	Catalu-
nya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	
regulació	de	l’Institut	de	Recerca	i	Tec-
nologia	Agroalimentàries
Tram. 352-00576/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la sessió 
núm. 14, tinguda el dia 29.04.2008 (DSPC-C 297).



13 de maig de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 261

54

INFORMACIó

4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’associació	Gais	Positius	
davant	la	Comissió	sobre	les	Polítiques	
de	Joventut	perquè	informin	sobre	el	
punt	de	vista	i	les	activitats	de	l’entitat	
en	matèria	de	salut	que	afectin	l’àmbit	
de	treball	de	la	Comissió
Tram. 356-00290/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 18.07.2007 (DSPC-C 144).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	Creu	Roja	Joventut	davant	
la	Comissió	sobre	les	Polítiques	de	Jo-
ventut	perquè	informin	sobre	el	punt	de	
vista	i	les	activitats	de	l’entitat	en	matè-
ria	de	salut	que	afectin	l’àmbit	de	treball	
de	la	Comissió
Tram. 356-00291/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, en la sessió 
núm. 3, tinguda el dia 18.07.2007 (DSPC-C 144).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Josep	
Maria	Carreté	i	Nadal,	director	general	
del	Patrimoni	Cultural,	davant	la	Comis-
sió	de	Política	Cultural	perquè	expliqui	
la	proposta	del	nou	pla	de	museus
Tram. 356-00301/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 20, 
tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).

Sol·licitud	de	compareixença	del	delegat	
del	Govern	de	l’Estat	a	Catalunya	davant	
la	Comissió	d’Afers	Institucionals	per-
què	informi	sobre	les	presumptes	irre-
gularitats	en	els	processos	d’atorgament	
de	permisos	de	residència	i	de	treball
Tram. 356-00104/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 26 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 300).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Carme	
Méndez,	presidenta	de	l’Associació	per	a	
la	Defensa	dels	Drets	de	l’Animal,	davant	
la	Comissió	de	Medi	Ambient	i	Habitat-
ge	perquè	expliqui	la	posició	d’aquesta	
entitat	amb	relació	a	una	eventual	modi-
ficació	legislativa	per	a	prohibir	les	cur-
ses	de	braus
Tram. 356-00282/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 302).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Mavi	
Dolz	i	Gastaldo,	cap	de	l’Àrea	de	Llen-
gua	de	l’Institut	Ramon	Llull,	davant	la	
Comissió	de	Política	Cultural	perquè	in-
formi	sobre	la	promoció	de	la	presència,	
l’estudi	i	l’aprenentatge	de	la	llengua	ca-
talana	a	les	universitats	i	altres	centres	
d’arreu	del	món
Tram. 356-00288/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).
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Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Cortadelles	i	Bacaria,	director	general	de	
Relacions	Internacionals,	davant	la	Co-
missió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Eu-
ropea	perquè	expliqui	la	4a	Trobada	de	
Comunitats	Catalanes	d’Arreu	del	Món
Tram. 356-00309/08

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Rosa Fortuny i Torroella, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 25739).

Admissió a tràmit: Mesa de la , sessió del 07.05.2008.

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	sobre	
les	Polítiques	de	Joventut	amb	la	conse-
llera	de	Salut	perquè	informi	sobre	les	
polítiques	del	Departament	que	afecten	
l’àmbit	de	treball	de	la	Comissió
Tram. 355-00045/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la Co-
missió sobre les Polítiques de Joventut, del 06.05.2008 
(DSPC-C 304).

Sessió	informativa	de	la	comissió	cor-
responent	amb	els	consellers	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	i	
de	Medi	Ambient	i	Habitatge	sobre	les	
actuacions	del	Govern	en	matèria	de	
prevenció	i	extinció	d’incendis,	especi-
alment	pel	que	fa	a	la	campanya	per	a	
l’estiu	del	2008
Tram. 355-00069/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
Conseller, del Departament de Medi Ambient i Ha bitatge 
(reg. 25258).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Neus	
Pa	llerol,	presidenta	de	l’Associació	Apre-
nem,	davant	la	Comissió	de	Salut	perquè	
expliqui	els	objectius	d’aquesta	associa-
ció	i	la	problemàtica	de	l’autisme
Tram. 356-00306/08

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 25053).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 08.05.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	del	delegat	
territorial	del	Govern	a	Lleida	davant	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	perquè	
expliqui	les	seves	actuacions	i	la	seva	
coordinació	amb	el	conseller	de	la	Vice-
presidència	pel	que	fa	a	la	sequera
Tram. 356-00307/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 25109).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 06.05.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	del	dele-
gat	territorial	del	Govern	a	les	Terres	de	
l’Ebre	davant	la	Comissió	d’Afers	Insti-
tucionals	perquè	expliqui	les	seves	ac-
tuacions	i	la	seva	coordinació	amb	el	
conseller	de	la	Vicepresidència	pel	que	
fa	a	la	sequera
Tram. 356-00308/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 25110).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, sessió del 06.05.2008.
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Compareixença	de	representants	de	Fo-
ment	del	Treball	Nacional	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	en	matèria	de	garantia	i	
qualitat	del	subministrament	elèctric
Tram. 353-00235/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	de	Consumidors	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	en	matèria	de	
garantia	i	qualitat	del	subministrament	
elèctric
Tram. 353-00240/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

Compareixença	de	representants	de	
l’Or	ganització	de	Consumidors	i	Usuaris	
de	Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	en	matèria	de	garantia	i	qualitat	del	
subministrament	elèctric
Tram. 353-00245/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del 
Parlament, 06.05.2008.

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

Compareixença	de	representants	de	
Comissions	Obreres	de	Catalunya	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	en	matèria	de	
garantia	i	qualitat	del	subministrament	
elèctric
Tram. 353-00232/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

Compareixença	de	representants	de	la	
Unió	General	de	Treballadors	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	en	matèria	de	ga-
rantia	i	qualitat	del	subministrament	
elèc		tric
Tram. 353-00233/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

Compareixença	de	representants	de	Pi-
mec,	Micro,	Petita	i	Mitjana	Empresa	de	
Catalunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
en	matèria	de	garantia	i	qualitat	del	sub-
ministrament	elèctric
Tram. 353-00234/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).
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Compareixença	de	representants	de	la	
Diputació	de	Girona	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
7/1993,	del	30	de	setembre,	de	carrete-
res
Tram. 353-00251/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).

Compareixença	de	representants	de	la	
Diputació	de	Lleida	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
7/1993,	del	30	de	setembre,	de	carrete-
res
Tram. 353-00252/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).

Compareixença	de	representants	de	
la	Diputació	de	Tarragona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	7/1993,	del	30	de	setembre,	de	car-
reteres
Tram. 353-00253/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	d’Empresaris	de	la	Petita	i	Mit-
jana	Empresa	de	Catalunya	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	en	matèria	de	garantia	
i	qualitat	del	subministrament	elèctric
Tram. 353-00246/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	de	Serveis	Energètics	Bà-
sics	Autònoms	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	en	matèria	de	garantia	i	qualitat	
del	subministrament	elèctric
Tram. 353-00249/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 06.05.2008 
(DSPC-C 303).

Compareixença	de	representants	de	
la	Diputació	de	Barcelona	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	
Llei	7/1993,	del	30	de	setembre,	de	car-
reteres
Tram. 353-00250/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).
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Compareixença	del	director	de	l’Obser-
vatori	del	Paisatge	de	Catalunya	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	de	modificació	
de	la	Llei	7/1993,	del	30	de	setembre,	de	
carreteres
Tram. 353-00257/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).

Compareixença	de	Josep	Maria	Carreté	
i	Nadal,	director	general	del	Patrimoni	
Cultural,	davant	la	Comissió	de	Política	
Cultural	perquè	expliqui	la	proposta	del	
nou	pla	de	museus
Tram. 357-00174/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 20, 
tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 299).

Compareixença	de	Carme	Méndez,	pre-
sidenta	de	l’Associació	per	a	la	Defensa	
dels	Drets	de	l’Animal,	davant	la	Comis-
sió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	perquè	
expliqui	 la	posició	d’aquesta	entitat	
amb	relació	a	una	eventual	modificació	
legislativa	per	a	prohibir	les	curses	de	
braus
Tram. 357-00175/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 15, tinguda el dia 30.04.2008 (DSPC-C 302).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Empresarial	de	Publicitat	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	modifi-
cació	de	la	Llei	7/1993,	del	30	de	setem-
bre,	de	carreteres
Tram. 353-00254/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).

Compareixença	de	representants	de	la	
Federació	de	Municipis	de	Catalunya	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	de	modi-
ficació	de	la	Llei	7/1993,	del	30	de	setem-
bre,	de	carreteres
Tram. 353-00255/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Catalana	de	Municipis	i	Co-
marques	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
de	modificació	de	la	Llei	7/1993,	del	30	
de	setembre,	de	carreteres
Tram. 353-00256/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 19 de la Comissió 
de Política Territorial, del 30.04.2008 (DSPC-C 298).



Núm. 261 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de maig de 2008

59

INFORMACIó

4.90.10.

bases

1. Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari, interí o contractat que presta serveis al Parlament 
de Catalunya en un nivell igual o inferior al del lloc de 
treball a proveir i que compleix els requisits següents: 

a) Tenir el títol de doctor, de llicenciat, d’enginyer, d’ar-
quitecte o equivalent o el títol d’enginyer tècnic, de di-
plomat universitari de primer cicle, d’arquitecte tècnic, 
de formació professional de tercer grau o equivalent.

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català 
(C) o un altre d’equivalent, que ha d’acreditar en el de-
curs del procediment.

2. Sol·licituds i documentació

1. Les persones interessades han de presentar la sol·li-
citud corresponent al Registre del Parlament de Cata-
lunya mitjançant la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un model 
normalitzat els exemplars del qual són a disposició de 
les persones interessades al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a 
proveir.

c) La documentació acreditativa de la titulació requerida 
i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats per 
la Comissió Tècnica d’Avaluació d’acord amb el barem 
establert per la base 7.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, 
de conformitat amb la base 4.3, adreçada a la Direcció 
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de 
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte 
de valoració, tal com assenyala la base 4.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del 
nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equiva-
lent, d’acord amb el que estableix el Decret 161/2002, 
de l’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del 
català i l’aranès en els processos de selecció de personal 
i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya.

2. El fet de no presentar el currículum implica que l’òr-
gan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte de 
la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir en 
compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per a prendre part en el concurs i la do-
cumentació que l’acompanyi s’han d’adreçar a la Di-
recció de Govern Interior i es poden presentar, fins al 
dia 20 de maig de 2008, al Registre del Parlament de 
Catalunya.

4. Acreditació dels mèrits

1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació 
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Control	de	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals	amb	el	president	
del	Consell	de	Govern	de	la	Corporació	
Catalana	de	Mitjans	Audiovisuals	sobre	
la	resolució	del	procés	de	selecció	se-
guit	per	a	designar	la	directora	general
Tram. 359-00005/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President Consell de Govern, de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals (reg. 25370).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.05.2008.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs	per	a	proveir	temporalment	el	
lloc	de	treball	de	coordinador	o	coordi-
nadora	de	nòmines,	previsió	social	i	as-
segurances
Tram. 500-00014/08

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 29.04.2008

seCretaria general

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 d’abril 
de 2008, convoca un concurs per a proveir temporalment 
el lloc de treball de coordinador/a de nòmines, previ-
sió social i assegurances del Parlament de Catalunya, 
grup A2, nivell 12, d’acord amb el que estableixen els 
articles 33, 34, 53 i 54 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, l’article 20 
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal 
del Parlament per als anys 2005-2008 i la normativa 
corresponent sobre la funció pública de la Generalitat 
de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteixen a coordinar el procés de modernització de les 
nòmines; coordinar i supervisar la confecció mensual 
de nòmines; fer propostes de millora de les nòmines; 
coordinar i supervisar la gestió de previsió social; coor-
dinar i supervisar les assegurances personals del Parla-
ment, i fer altres tasques que l’oïdor o oïdora de comptes 
pugui delegar-li.
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que es publiquin també en el BOPC, d’acord amb el que 
estableixin aquestes bases.

5. La valoració del concurs i, si escau, de la prova de 
coneixements de llengua catalana es fan públiques, als 
efectes del que estableix l’article 59.5.b de la Llei de 
l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificat per la Llei de l’Estat 4/1999, 
del 13 de gener, al tauler d’anuncis del Parlament de 
Catalunya. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació oportuna a les persones interessades i s’inici-
en els terminis als efectes dels possibles recursos.

7. Mèrits i capacitats a valorar

Primera fase.

Valoració de mèrits

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals 
han d’ésser valorats per la Comissió Tècnica d’Avalua-
ció en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les 
quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 
punts, segons els criteris i els barems següents: 

a) Treball desenvolupat

Pel treball desenvolupat, en funció de la permanència 
en cada lloc de treball i atenent en tot cas la similitud 
entre el contingut tècnic i l’especialització de les tasques 
acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball 
convocat, la proximitat funcional o sectorial de les àrees 
en què els concursants prestin o hagin prestat serveis 
respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat 
de nivell entre el lloc d’origen i el de destinació: fins a 
45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en el Parlament o en qual-
sevol administració pública o ens públic, atenent els 
grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: 
fins a 5 punts, a raó de 0,5 punts per any complet de ser-
veis. Els serveis efectivament prestats en el Parlament 
puntuen el doble que els prestats en altres administraci-
ons. Es computen els serveis efectius prestats i recone-
guts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desembre, 
i les disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es pot 
computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries 
directament relacionades amb les funcions pròpies del 
lloc de treball convocat: fins a 10 punts.

d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants 
per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En cap cas 
no s’avalua la titulació requerida per a participar en el 
concurs, ni les titulacions acadèmiques de nivell inferior 
que poden conduir a l’assoliment d’altres titulacions de 
nivell superior que s’al·leguen com a mèrit, llevat del cas 
que es presenti la titulació de doctorat, en què pot ésser 
valorada independentment la titulació de llicenciatura 
i la del doctorat.

ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte 
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjan-
çant els certificats corresponents. Es pot substituir la 
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja 
consten en l’expedient personal del funcionari o funcio-
nària per un informe de la Direcció de Govern Interior 
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre 
mitjà admès en dret.

3. Els certificats esmentats per la base 4.2 han d’ésser 
expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de mè-
rits referits a llocs de treball de l’Administració del Par-
lament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en 
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que cor-
respongui, en el supòsit d’altres mèrits.

5. Comissió Tècnica d’Avaluació

La Comissió Tècnica d’Avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la 
cap del Departament de Recursos Humans.

b) L’Oïdor de comptes.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una ter-
na proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva 
especialització, tenint en compte les funcions del lloc 
de treball a proveir.

6. Procediment d’actuacions

1. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol-
licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elaborar i 
fer pública, d’acord amb el que estableixen les bases 6.4 
i 6.5, en el termini de quinze dies, la llista de persones 
admeses i excloses, amb la indicació de si resten exemp-
tes o no de fer la prova de llengua catalana, i també dels 
motius d’exclusió, si escau.

2. La Comissió Tècnica d’Avaluació, en el termini de 
cinc dies d’ençà de la publicació de la llista de perso-
nes admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora 
i el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement 
suficient de la llengua catalana, per als candidats que 
no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos 
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 6.4 i 6.5.

3. La Comissió Tècnica d’Avaluació, en el termini d’un 
mes d’ençà de la publicació de la llista de persones ad-
meses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels 
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis 
del Parlament.

4. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler 
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici 
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10. Règim d’impugnacions

1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via 
administrativa, les persones interessades poden inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa 
del Parlament en el termini d’un mes a comptar de la 
publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

2. Contra els actes de tràmit de la Comissió Tècnica 
d’Avaluació que decideixin directament o indirectament 
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-
bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos 
legítims, les persones interessades poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació 
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de l’òrgan qualificador

seCretaria general

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 29 
d’abril de 2008, vist l’informe del director de Govern 
Interior i de conformitat amb la base cinquena del da-
munt dit concurs, ha designat per tal de formar part de 
la comissió tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro 
i Bas, director de Govern Interior, el senyor David Pol i 
Torrella, oïdor de Comptes i el senyor Francesc Nicolàs 
i Montia, en representació del personal.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

e) Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase.

Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la 
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que 
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat, 
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequació 
de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin els seus crite-
ris respecte als continguts funcionals del lloc de treball 
que és objecte d’aquest concurs i les seves propostes 
de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

8. Resolució del concurs

1. El concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capa-
citats que especifica la base 7. Aquesta resolució com-
porta l’adscripció en comissió de serveis del funcionari 
o funcionària al lloc de treball convocat, amb les fun-
cions descrites. En el cas que la persona proposada no 
fos funcionària de carrera, la provisió adopta el caràcter 
d’interina.

2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si 
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris 
següents: 

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun-
cionari.

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants 
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha ob-
tingut la puntuació més alta en la valoració dels mèrits 
establerts per la base 7.

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha ob-
tingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre 
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats 
establert per la base 7.

3. El concurs pot ésser declarat desert.

9. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació és 
de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució del concurs en el BOPC.

2. El termini per a la presa de possessió de la nova des-
tinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de 
Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de 
treball anterior. Si aquesta resolució comporta el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha 
de comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta. 
Així mateix, per causes justificades per necessitats del 
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit centre 
gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una 
pròrroga de fins a deu dies.
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l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 de maig de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

annex

llista d’asPirants admesos

Cognoms i nom

Blas Gonzalez, David
Gardeñes Dalfo, Blai
Gascon Pous, Carles
Orte del Molino, Jorge
Vibancos Daviu, Sergi
Vidal Muñoz, Maria Pilar

llista d’asPirants exClosos

Cognoms i nom

llista d’asPirants exemPts de realitzar la Prova de 
Coneixements de llengua Catalana

Cognoms i nom

Blas Gonzalez, David
Gardeñes Dalfo, Blai
Orte del Molino, Jorge
Vibancos Daviu, Sergi
Vidal Muñoz, Maria Pilar

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	du-
es	places	de	gestor	o	gestora	d’aplica-
tius	i	dades	del	Parlament
Tram. 501-00003/08

Llista definitiva de persones admeses i ex-
closes
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 06.05.2008

seCretaria general

Acord de la Mesa del Parlament de data 6 de maig de 
2008, per la qual s’aproven i es fan públiques la llis-
ta definitiva d’aspirants admesos i exclosos i la llista 
definitiva d’aspirants exempts de realitzar la prova de 
coneixements de llengua catalana en la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir dues places de ges-
tor o gestora d’aplicatius i dades del Parlament de Cata-
lunya (núm. de registre de la convocatòria 05/07).

Atès el que estableix la base 5.2 de la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir dues places de ges-
tor o gestora d’aplicatius i dades del Parlament de Ca-
talunya (núm. de registre de la convocatòria 05/07), 
aprovada per Acord de la Mesa del Parlament en la ses-
sió del 4 de desembre de 2007 (BOPC núm. 232, de 
20.3.2008); 

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament; 

aCorda: 

artiCle 1

Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants ad-
mesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, 
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la 
prova de coneixements de llengua catalana, dels que han 
presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir dues places de ges-
tor o gestora d’aplicatius i dades del Parlament de Cata-
lunya (núm. de registre de la convocatòria 05/07).

artiCle 2

La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, substitueix la notificació als 
interessats, de conformitat amb el que disposa l’article 
59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

Contra aquesta resolució, les persones interessades po-
den interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva publicació de conformitat amb 
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Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	tres	
places	de	tècnic	o	tècnica	d’explotació	
de	sistemes	informàtics	del	Parla	ment
Tram. 501-00004/08

Llista definitiva de persones admeses i ex-
closes
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 06.05.2008

seCretaria general

Acord de la Mesa del Parlament de data 6 de maig de 
2008, per la qual s’aproven i es fan públiques la llis-
ta definitiva d’aspirants admesos i exclosos i la llista 
definitiva d’aspirants exempts de realitzar la prova de 
coneixements de llengua catalana en la convocatòria 
de concurs oposició lliure per a proveir tres places de 
tècnic o tècnica d’explotació de sistemes informàtics del 
Parlament de Catalunya (núm. de registre de la convo-
catòria 04/0) 7.

Atès el que estableix la base 5.2 de la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir tres places de tèc-
nic o tècnica d’explotació de sistemes informàtics del 
Parlament de Catalunya (núm. de registre de la convo-
catòria 04/07, aprovada per Acord de la Mesa del Par-
lament en la sessió del 4 de desembre de 2007 (BOPC 
núm. 232, de 20.3.2008); 

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament; 

aCorda: 

artiCle 1

Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants ad-
mesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, 
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la 
prova de coneixements de llengua catalana, dels que han 
presentat sol·licitud per participar en la convocatòria 
de concurs oposició lliure per a proveir tres places de 
tècnic o tècnica d’explotació de sistemes informàtics del 
Parlament de Catalunya (núm. de registre de la convo-
catòria 04/07).

artiCle 2

La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, substitueix la notificació als 
interessats, de conformitat amb el que disposa l’article 
59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

Contra aquesta resolució, les persones interessades po-
den interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Par-

Convocatòria del primer exercici de la pri-
mera prova

tribunal QualiFiCador

El Tribunal Qualificador del concurs-oposició lliure per 
a proveir dues places de gestor o gestora d’aplicatius i 
dades del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 232 de 
20 de març de 2008), en sessió tinguda el dia 28 d’abril 
de 2008, d’acord amb l’establert a les bases 7.2.1 i 1.8 
convoca als aspirants admesos a la realització del pri-
mer exercici de la primera prova, de caràcter obligatori 
i eliminatori que consisteix a respondre un qüestionari 
de quaranta preguntes amb tres respostes alternatives 
sobre el contingut del temari que figura en l’annex A 
d’aquesta convocatòria, el dia 3 de juny de 2008 a les 
10:00 hores a la seu del Parlament de Catalunya, parc 
de la Ciutadella s/n de Barcelona.

De conformitat amb el que disposa la Resolució 
GAP/3795/2007, de 14 de desembre, per la qual es dóna 
publicitat al resultat del sorteig públic per determinar 
l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selec-
tius que es realitzin durant l’any 2008 per a l’ingrés a la 
funció pública de la Generalitat, l’ordre d’actuació dels 
aspirants que prenguin part en aquest procés selectiu, 
s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals co-
menci per la lletra «E».

Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Begoña Benguría i Calera
Secretària
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Convocatòria del primer exercici de la pri-
mera prova

tribunal QualiFiCador

El Tribunal Qualificador del Concurs-oposició lliure 
per a proveir tres places de tècnic o tècnica d’explota-
ció de sistemes informàtics del Parlament de Catalunya 
(BOPC núm. 232 de 20 de març de 2008), en sessió 
tinguda el dia 28 d’abril de 2008, d’acord amb l’establert 
a les bases 7.2.1 i 1.8 convoca als aspirants admesos a 
la realització del primer exercici de la primera prova, 
de caràcter obligatori i eliminatori que consisteix a res-
pondre un qüestionari de quaranta preguntes amb tres 
respostes alternatives sobre el contingut del temari que 
figura en l’annex A d’aquesta convocatòria, el dia 3 de 
juny de 2008 a les 12:00 hores a la seu del Parlament de 
Catalunya, parc de la Ciutadella s/n de Barcelona.

De conformitat amb el que disposa la Resolució 
GAP/3795/2007, de 14 de desembre, per la qual es dóna 
publicitat al resultat del sorteig públic per determinar 
l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selec-
tius que es realitzin durant l’any 2008 per a l’ingrés a la 
funció pública de la Generalitat, l’ordre d’actuació dels 
aspirants que prenguin part en aquest procés selectiu, 
s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals co-
menci per la lletra «E».

Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Begoña Benguría i Calera
Secretària

lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva publicació de conformitat amb 
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 de maig de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

annex

llista d’asPirants admesos

Cognoms i nom

Blas Gonzalez, David
Calviño Garcia, Josep Ramon
Camps Bonany, Enric
Gascon Pous, Carles
Gomez Abad, Jorge
Isern Serra, Francesc
Vila Puig, Xavier Antoni

llista d’asPirants exClosos

Cognoms i nom

llista d’asPirants exemPts de realitzar la Prova de 
Coneixements de llengua Catalana

Cognoms i nom

Blas Gonzalez, David
Calviño Garcia, Josep Ramon
Camps Bonany, Enric
Gomez Abad, Jorge
Isern Serra, Francesc
Vila Puig, Xavier Antoni
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procediment administratiu comú, modificada per la llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 de maig de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

annex

llista d’asPirants admesos

Cognoms i nom

Abello Vilarrasa, Teresa
Abian Damians, Carles
Albesa Fontanet, Lluís
Alcayde Jimenez, Maria del Sagrario
Alonso Lacarra, Lluis
Altimira Miralles, Sandra
Ambros Capons, Silvia
Aranda Bosch, Ana Maria
Aranda Castan, Maria Pilar
Argüello Valero, Maria del Carmen
Armengol Martinez, Aran
Arribas Ruiz, Maria Yolanda
Balcells Serra, Josep
Ballester Bosch, Ana Maria
Batlle Espelleta, Maria Eugenia
Beltran Canton, Lidia
Bermudo Ferrer, Montserrat
Bilbao Matas, Xavier
Blanco Reales, Elena
Blas Gonzalez, David
Boira Balaguer, Patrici
Borrego Boza, Sandra
Borrego Toribio, Francisco
Busquets Gutierrez, Eva
Caberol Mas, Jordi
Calvet Roma, Montserrat
Campos Abad, Roser
Canovas Martinez, Lidia
Cañuelo Lopez, Emilio
Castaño Sanchez, Rosa Maria
Castillo Jesus, Camilo
Catalan Llopart, David
Cercos Cencillo, Federico
Cerqueda Ramos, Marta
Chorda Bertran, Marina Carmen
Claramunt Sanchez, Ramon
Codina Petra, Carlos
Colina Cespedes, Juan
Colorado Rodriguez, Dolors
Cortinas Guerrero, Juan
Costa Pena, Francisco
Cuesta Sauca, Enrique
Curtiella Garcia, Jose Oriol
Dominguez Mallo, Andrea
Dominguez Ortiz, Jesus
Ejarque Pavia, Marta
Escrigas Serra, Judith

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	nou	
places	d’uixer	o	uixera	del	Parlament
Tram. 501-00005/08

Llista definitiva de persones admeses i ex-
closes
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 06.05.2008

seCretaria general

Acord de la Mesa del Parlament de data 6 de maig de 
2008, per la qual s’aproven i es fan públiques la llis-
ta definitiva d’aspirants admesos i exclosos i la llista 
definitiva d’aspirants exempts de realitzar la prova de 
coneixements de llengua catalana en la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir nou places d’uixer 
o uixera del Parlament de Catalunya.

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir nou places d’ui-
xer o uixera del Parlament de Catalunya, aprovada per 
Acord de la Mesa del Parlament en la sessió del 19 de 
febrer de 2008 (BOPC núm. 232, de 20.3.2008); 

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament; 

aCorda: 

artiCle 1

Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants ad-
mesos i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, 
i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar la 
prova de coneixements de llengua catalana, dels que han 
presentat sol·licitud per participar en la convocatòria de 
concurs oposició lliure per a proveir nou places d’uixer 
o uixera del Parlament de Catalunya.

artiCle 2

La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya, substitueix la notificació als 
interessats, de conformitat amb el que disposa l’article 
59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

Contra aquesta resolució, les persones interessades po-
den interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva publicació de conformitat amb 
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
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Cognoms i nom

Mico Diez, Oriol
Millan Gomez, Cristina
Minguella Torres, Pepita
Miranda Guisado, César
Miro Urrea, Adria
Molina Navarro, Cristian
Muixench Maspons, Xavier
Muntala Roca, Roser
Navarro Guardia, Francesc Xavier
Noguera Piera, Antonia
Olivella Garcia, Elena
Ortega Rodriguez, Manuela
Osorio Blas, Noemi
Palomero Moreno, Francisco Javier
Pardo Franco, Eva
Parera Torrente, Vanesa
Pau Oliveros, Roser
Perez Gallego, Olga
Pont Sales, Miguel
Pruna Gonzalez, Francisco Javier
Querol Tienda, Sonia
Quiles Sanchez, Manel
Redondo Calderon, Albert
Remujo Rueda, Silvia Maria
Rico Barriga, Maria Yolanda
Rius Coll, Jaime
Rodriguez Rodriguez, Carme
Rodriguez Velez, Encarna
Romero Trias, Maria Angeles
Royo Vidal, Jordi
Ruiz Moreno, Maria Gregoria
Salvatella Danés, Núria
Sarasa Ibañez, Ana Laura
Seoane Adell, Ramon
Serra Solanich, Jose Maria
Sillero Parejo, Jose
Sillero Selles, Josep
Sola Vazquez, Blanca
Suriol Busquets, Jose
Teixidó Mateu, Ignacio
Tomeo Bartoli, Cristina
Toro Fernandez, Sofia
Torres Blanquet, Montserrat
Torres Muñoz, Daniel
Urrea Mira, Maritxell
Vela Pitar, Maria Sonia
Ventanilla Carmona, Laura
Ventoso Llerins, Rosa Maria

Cognoms i nom

Escudero Zapatero, Cristian
Espada Macias, Antonio
Fabregat Mame, Natalia
Farguell Garcia, Susana
Fernandez Gimenez, Sandra
Fernandez Nuñez, Joaquin
Fernandez Parada, Maria Dolores
Fernandez Redolad, Albert
Ferrer Marty, Axel
Flores Garcia, Olaia
Fortes Roca, Maria Pilar
Gallemi Mora, Josep
Gallofre Bernat, Montserrat
Garcia Arias, Francesc Xavier
Garcia Celada, Enrique
Garcia Solsona, Montserrat
Garcia Verdejo, Raquel
Gavin Fontanals, Ferran
Gil Solaz, Manuel
Gimenez Labay, Daniel
Giralucci, Marco
Godina Carreras, Maria Eulalia
Gol Riera, Guifré
Gomez Abad, Jorge
Gonzalez Tapia, Sonia
Herrero Mellado, Maria Remedios
Hervas Lopez, Maria Ascensión
Huguet Martínez, Cristina
Hurtan Barrientos, Cristobal
Iglesias Reñe, Josep
Izquierdo Bel, Eduard
Jimenez Lopez, Maria Dolores
Julia Carulla, Francesc de Paula
Jurado Catalan, Teresa
Kuhlmann Molina, Antonio
Lacueva Raich, Francesc D’Assis
Llaurado Lavado, Ricard
Llimona Alemany, Nuria
Llobet Paricio, Oscar
Llopart Llopart, Albert
Lopez Alcazar, Joan Francesc
Lopez Dosouto, Yolanda
Lopez Naranjo, Maria Victoria
Lopez Ruiz, Jose
Lucas Gallardo, Maria Josefa
Macias Cotano, Maria del Carmen
Marchena Sanchez, Julia
Marlet Quesada, Arnau
Maroto Fernandez, Maria Xiomara
Martin Gallardo, Ruben
Martin Garcia, Juan Pablo
Martinez Casanova, Rosa
Martinez Chavarria, Maria Mercedes
Martinez De Castro, Isabel
Martinez Perez, Sergi
Mateos Torres, Julian
Maza Herrer, Pilar Mónica
Meler Pons, Laura
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Cognoms i nom

Gallemi Mora, Josep
Gallofre Bernat, Montserrat
Garcia Arias, Francesc Xavier
Garcia Celada, Enrique
Garcia Solsona, Montserrat
Garcia Verdejo, Raquel
Gavin Fontanals, Ferran
Gil Solaz, Manuel
Gimenez Labay, Daniel
Giralucci, Marco
Godina Carreras, Maria Eulalia
Gol Riera, Guifré
Gomez Abad, Jorge
Gonzalez Tapia, Sonia
Hervas Lopez, Maria Ascensión
Hurtan Barrientos, Cristobal
Iglesias Reñe, Josep
Izquierdo Bel, Eduard
Jimenez Lopez, Maria Dolores
Julia Carulla, Francesc de Paula
Kuhlmann Molina, Antonio
Lacueva Raich, Francesc D’Assis
Llaurado Lavado, Ricard
Llimona Alemany, Nuria
Llobet Paricio, Oscar
Llopart Llopart, Albert
Lopez Alcazar, Joan Francesc
Lopez Dosouto, Yolanda
Lopez Naranjo, Maria Victoria
Lucas Gallardo, Maria Josefa
Macias Cotano, Maria del Carmen
Marchena Sanchez, Julia
Marlet Quesada, Arnau
Maroto Fernandez, Maria Xiomara
Martin Gallardo, Ruben
Martin Garcia, Juan Pablo
Martinez Casanova, Rosa
Martinez Chavarria, Maria Mercedes
Martinez De Castro, Isabel
Martinez Perez, Sergi
Maza Herrer, Pilar Mónica
Mico Diez, Oriol
Millan Gomez, Cristina
Minguella Torres, Pepita
Miranda Guisado, César
Miro Urrea, Adria
Molina Navarro, Cristian
Muixench Maspons, Xavier
Muntala Roca, Roser
Navarro Guardia, Francesc Xavier
Noguera Piera, Antonia
Olivella Garcia, Elena
Ortega Rodriguez, Manuela
Osorio Blas, Noemi
Palomero Moreno, Francisco Javier
Parera Torrente, Vanesa
Pau Oliveros, Roser
Pont Sales, Miguel

llista d’asPirants exClosos

Cognoms i nom Motiu

Alvarez Aguilar, Jordi Sol·licitud fora de termini
Bertran Gallart, Jorge No posseir la titulació requerida

llista d’asPirants exemPts de realitzar la Prova de 
Coneixements de llengua Catalana

Cognoms i nom

Abello Vilarrasa, Teresa
Abian Damians, Carles
Albesa Fontanet, Lluís
Alonso Lacarra, Lluis
Altimira Miralles, Sandra
Ambros Capons, Silvia
Aranda Castan, Maria Pilar
Argüello Valero, Maria del Carmen
Armengol Martinez, Aran
Arribas Ruiz, Maria Yolanda
Balcells Serra, Josep
Ballester Bosch, Ana Maria
Beltran Canton, Lidia
Bermudo Ferrer, Montserrat
Bilbao Matas, Xavier
Blanco Reales, Elena
Blas Gonzalez, David
Boira Balaguer, Patrici
Borrego Boza, Sandra
Borrego Toribio, Francisco
Busquets Gutierrez, Eva
Calvet Roma, Montserrat
Campos Abad, Roser
Cañuelo Lopez, Emilio
Cerqueda Ramos, Marta
Chorda Bertran, Marina Carmen
Claramunt Sanchez, Ramon
Codina Petra, Carlos
Colina Cespedes, Juan
Colorado Rodriguez, Dolors
Curtiella Garcia, Jose Oriol
Dominguez Mallo, Andrea
Ejarque Pavia, Marta
Escrigas Serra, Judith
Escudero Zapatero, Cristian
Fabregat Mame, Natalia
Farguell Garcia, Susana
Fernandez Gimenez, Sandra
Fernandez Nuñez, Joaquin
Fernandez Parada, Maria Dolores
Fernandez Redolad, Albert
Ferrer Marty, Axel
Fortes Roca, Maria Pilar
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Convocatòria del primer exercici de la pri-
mera prova

tribunal QualiFiCador

El Tribunal Qualificador del Concurs-oposició lliure per 
a proveir nou places d’uixer o uixera del Parlament de 
Catalunya (BOPC núm. 232 de 20 de març de 2008), 
en sessió tinguda el dia 30 d’abril de 2008, d’acord amb 
l’establert a les bases 7.2.1 i 1.8 convoca als aspirants 
admesos a la realització del primer exercici de la prime-
ra prova, de caràcter obligatori i eliminatori que consis-
teix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes 
amb tres respostes alternatives sobre el contingut del 
temari que figura en l’annex A d’aquesta convocatòria, 
el dia 2 de juny de 2008 a les 16:30 hores a la seu del 
Parlament de Catalunya, parc de la Ciutadella s/n de 
Barcelona.

De conformitat amb el que disposa la Resolució 
GAP/3795/2007, de 14 de desembre, per la qual es dóna 
publicitat al resultat del sorteig públic per determinar 
l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selec-
tius que es realitzin durant l’any 2008 per a l’ingrés a la 
funció pública de la Generalitat, l’ordre d’actuació dels 
aspirants que prenguin part en aquest procés selectiu, 
s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals co-
menci per la lletra «E».

Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Begoña Benguría i Calera
Secretària

Cognoms i nom

Querol Tienda, Sonia
Quiles Sanchez, Manel
Redondo Calderon, Albert
Remujo Rueda, Silvia Maria
Rico Barriga, Maria Yolanda
Rius Coll, Jaime
Rodriguez Rodriguez, Carme
Rodriguez Velez, Encarna
Royo Vidal, Jordi
Ruiz Moreno, Maria Gregoria
Sarasa Ibañez, Ana Laura
Seoane Adell, Ramon
Serra Solanich, Jose Maria
Sillero Parejo, Jose
Sola Vazquez, Blanca
Toro Fernandez, Sofia
Torres Blanquet, Montserrat
Torres Muñoz, Daniel
Vela Pitar, Maria Sonia

Modificació de la composició de l’òrgan 
qualificador

seCretaria general

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 6 de 
maig de 2008, vist l’informe del director de Govern 
Interior, ha acordat:

Primer. Acceptar la sol·licitud d’abstenció del senyor 
Marc Gavin Fontanals, per raó de parentiu, com a mem-
bre titular del tribunal qualificador del concurs-oposició, 
en representació del personal.

Segon. Designar el senyor Sergi Falomir Ballega com 
a membre titular del tribunal qualificador de l’esmentat 
concurs-oposició, en representació del personal.

Tercer. Designar la senyora Raquel Vilches Grau com a 
membre suplent del tribunal qualificador de l’esmentat 
concurs-oposició, en representació del personal.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general



Núm. 261 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 13 de maig de 2008

69

INFORMACIó

4.90.15.

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya

2. Objecte del contracte

Descripció de l’objecte: contractació del servei d’im-
pressió i manipulació de les publicacions oficials del 
Parlament de Catalunya (anunci de licitació publicat en 
el DOGC núm. 5090, del 13.03.2008)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: concurs

4. Pressupost base de la licitació

Import màxim: 150.000 euros, IVA inclòs

Import per pàgina impresa: 0,036 euros, IVA inclòs

5. Adjudicació: per acord de la Mesa del Parlament de 
Catalunya del 29 d’abril de 2008, a l’empresa Multitext, 
SL, de nacionalitat espanyola, per un import de 0,0199 
euros (IVA inclòs) per pàgina impresa.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.90.15. CONTRACTACIó

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

Adjudicació del contracte
Acord: Mesa del Parlament, 
sessió del 29.04.2008

anunCi

Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya del 
29 d’abril de 2008, per la qual s’acorda adjudicar la 
contractació del servei d’impressió i manipulació de les 
publicacions oficials del Parlament de Catalunya (Exp. 
núm. 191/08)


