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1.10.	 Resolucions

Resolució 183/VIII del Parlament de Cata-
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Adopció p. 11
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Tram. 250-00597/08
Adopció p. 11

Resolució 185/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de la variant de la carretera 
C-63 a les Planes d’Hostoles (Garrotxa)
Tram. 250-00610/08
Adopció p. 11

Resolució 186/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora de les condicions del transport 
públic a la Cerdanya
Tram. 250-00637/08
Adopció p. 12

Resolució 187/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la millora de les condicions del transport 
públic al Pla de l’Estany
Tram. 250-00639/08
Adopció p. 12

Resolució 188/VIII del Parlament de Cata-
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(Baix Llobregat)
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Adopció p. 13

Resolució 189/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’establiment d’un servei d’autobusos 
entre Terrassa i Barcelona, Rubí i Barcelona i Sant 
Cugat del Vallès i Barcelona
Tram. 250-00651/08
Adopció p. 13

Resolució 190/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la tarifació social del transport públic 
al Segrià
Tram. 250-00656/08
Adopció p. 13

Resolució 191/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre la tarifació social del transport públic al 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00657/08
Adopció p. 14

Resolució 195/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’augment de la dotació pressupostària 
al Consell Català del Moviment Europeu
Tram. 250-00768/08
Adopció p. 14

Resolució 196/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament d’una escola 
bressol a Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)
Tram. 250-00813/08
Adopció p. 15

Resolució 203/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome 
de fatiga crònica
Tram. 250-00770/08
Adopció p. 15

Resolució 204/VIII del Parlament de Cata-
lunya, per la qual es designa el vicepresident de la 
Junta de Museus de Catalunya
Tram. 284-00029/07
Adopció p. 17

1.15.	 Mocions

Moció 29/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques en matèria de dependència
Tram. 302-00100/08
Aprovació p. 17

Moció 30/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre la política en matèria d’aigua
Tram. 302-00101/08
Aprovació p. 17

Moció 31/VIII del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Oficina Pressupostària del Parlament i la 
difusió d’informació sobre les finances de la Ge-
neralitat
Tram. 302-00104/08
Aprovació p. 18

1.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la justícia
Tram. 300-00125/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de família
Tram. 300-00126/08
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el foment i la 
conservació del patrimoni cultural
Tram. 300-00127/08
Substanciació p. 18
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Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un centre d’atenció primària a Calonge (Baix 
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Proposta de resolució sobre l’estatus jurídic 
de Kosovo
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del sistema de receptes electròniques
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Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment vint-i-quatre hores diàries del Centre d’Atenció 
Primària de Calella (Maresme)
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Proposta de resolució sobre la convenièn-
cia d’incloure les professions de sociòleg o sociòloga 
i politòleg o politòloga en l’Avantprojecte de llei de 
mediació familiar i comunitària de Catalunya
Tram. 250-00570/08
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la conveni-
ència d’incloure els sociòlegs i els politòlegs en la 
llista provisional de professions del Projecte de reial 
decret pel qual s’incorpora la Directiva 2005/36 CE 
a l’ordenament espanyol
Tram. 250-00573/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
hospital de dia per a diabètics a la regió sanitària 
de Lleida
Tram. 250-00591/08
Retirada p. 21
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cia d’establir un observatori per a l’estudi i el segui-
ment dels casos de malalties rares
Tram. 250-00607/08
Retirada p. 21

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
programa d’ajuts, subvencions i crèdits tous per a 
atendre les despeses d’adaptació dels banys dels 
habitatges de persones grans o amb malalties de-
generatives
Tram. 250-00614/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les tres hores lectives setmanals de les 
assignatures de llengua i literatura catalanes i cas-
tellanes en el batxillerat
Tram. 250-00640/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les tres hores lectives setmanals de l’assignatura 
de filosofia en el batxillerat
Tram. 250-00641/08
Rebuig p. 21

Proposta de resolució sobre la informació i 
el suport a la població immigrant amb diabetis
Tram. 250-00653/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’atenció primària al barri de Navas, de 
Barcelona
Tram. 250-00662/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
servei especial de trasllat per a gent gran i discapa-
citats físics amb problemes de mobilitat
Tram. 250-00676/08
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la formació 
dels professionals de la salut que han d’atendre 
persones de procedències, llengües i cultures di-
verses
Tram. 250-00685/08
Retirada p. 22

Proposta de resolució sobre la manca de 
serveis sanitaris a Viladecans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00686/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la presència de metges i personal especialitzat en 
els vehicles medicalitzats que han d’atendre casos 
greus i de risc vital
Tram. 250-00688/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la presència de 
pediatres en tot l’àmbit de l’atenció primària
Tram. 250-00689/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la manca de 
metges i personal d’infermeria
Tram. 250-00690/08
Rebuig p. 22

Proposta de resolució sobre la seguretat i 
la qualitat assistencial als hospitals
Tram. 250-00691/08
Rebuig p. 23

Proposta de resolució sobre la cobertura 
d’efectius sanitaris per a completar els equips de les 



Núm. 269 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 26 de maig de 2008

3

SUMARI

ambulàncies del servei d’emergències mèdiques a 
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Tram. 250-00697/08
Rebuig p. 23
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centre d’atenció primària de Mollerussa (Pla d’Urgell) 
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Rebuig p. 23
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d’elaborar un estudi sobre la manca de professionals 
d’infermeria
Tram. 250-00700/08
Rebuig p. 23
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Occidental)
Tram. 250-00717/08
Rebuig p. 23
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d’un centre de dia al barri de Can Fatjó - Sant Jordi 
Parc, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00721/08
Rebuig p. 23
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per a fer front al dèficit en l’atenció pediàtrica al Va-
llès Oriental
Tram. 250-00733/08
Rebuig p. 23
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Penedès)
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Rebuig p. 24
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centre territorial de coordinació del transport sanitari 
urgent a l’Alt Pirineu
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Rebuig p. 24
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marxa d’un conveni de col·laboració administrativa 
per a formar el personal dels centres educatius res-
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Rebuig p. 24
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prestacions ortopèdiques
Tram. 250-00774/08
Rebuig p. 24
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construcció de l’Hospital de Rubí - Sant Cugat - 
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Tram. 250-00783/08
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càncer
Tram. 250-00786/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un 
sistema d’assignació de pacients al personal d’infer-
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Tram. 250-00793/08
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la depuració 
de responsabilitats pels decrets del Departament de 
Salut anul·lats pel Tribunal Superior de Justícia de 
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çoses, la redacció d’un pla de recursos humans i la 
creació de la carrera professional del metge sènior
Tram. 250-00795/08
Rebuig p. 25
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per a gent gran en zones rurals o poc habitades
Tram. 250-00806/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un institut d’educació secundària a Palafolls 
(Maresme)
Tram. 250-00814/08
Rebuig p. 25
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Tram. 250-00838/08
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el foment de 
les mesures agroambientals en el conreu de l’ave-
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3.01.	 Projectes	i	proposicions	de	llei	i	altres	
propostes	de	norma

3.01.01.	 Projectes	de	llei
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sobre la disposició del rebuig dels residus
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Nomenament d’un relator p. 26

Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Tram. 200-00025/08
Nomenament d’un relator p. 26

Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 200-00034/08
Nomenament d’un relator p. 27
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Tram. 250-00856/08
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trens de viatgers amb destinació o inici a les comar-
ques de Tarragona i sobre el manteniment i l’adequa-
ció de la línia ferroviària Reus - Saragossa
Tram. 250-00864/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
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Proposta de resolució sobre la rebaixa de 
les tarifes del servei del tren d’alta velocitat entre 
l’estació del Camp de Tarragona i la de Sants
Tram. 250-00865/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de garanties per a limitar a un mes les llistes d’es-
pera per a proves de diagnòstic del Servei Català 
de la Salut
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el suport a la 
constitució d’un clúster d’empreses papereres a les 
comarques de Girona
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d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la comunicació 
al Parlament de les sol·licituds de dictamen que el 
Govern fa al Consell Consultiu
Tram. 250-00878/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
jutjat mercantil al partit judicial de Terrassa (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00880/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’hores lectives de les assignatures 
d’educació per a la ciutadania i els drets humans i 
d’educació ètica cívica
Tram. 250-00881/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació infantil i primària a les Caba-
nyes (Alt Penedès)
Tram. 250-00882/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció 
urgent de dos centres d’educació infantil i primària i 
un institut d’educació secundària a les Franqueses 
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00883/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del subministrament d’aigua a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-00884/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el control i el 
reaprofitament de l’aigua que es perd a la xarxa de 
distribució de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00885/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la garantia de 
la presència de la bandera espanyola a la delegació 
de la Generalitat a Berlín
Tram. 250-00886/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució de petició de destitu-
ció del delegat de la Generalitat a Alemanya
Tram. 250-00887/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’adaptació del 
règim jurídic del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat a l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic
Tram. 250-00888/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la utilització 
d’aigua de mar a les piscines dels establiments tu-
rístics
Tram. 250-00889/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la utilització 
d’aigua regenerada per a regar els jardins dels es-
tabliments turístics
Tram. 250-00890/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la defensa de 
la unitat de la col·lecció diocesana del Museu de 
Lleida
Tram. 250-00891/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Ripollès, la Garrotxa i el Berguedà en l’àrea territorial 
d’aplicació dels ajuts per a estudiants universitaris 
de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès
Tram. 250-00892/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
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Proposta de resolució sobre l’atenció 
educativa a l’alumnat amb altes capacitats intel-
lectuals
Tram. 250-00893/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció i l’acolliment de nous alumnes durant el curs 
escolar
Tram. 250-00894/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la dotació del 
centre Sol del Solsonès, de Solsona, amb un vehicle 
adaptat
Tram. 250-00895/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la destinació 
del tercer pis del Centre Sanitari del Solsonès a 
centre residencial d’ingrés mèdic per a pacients amb 
malaltia mental o degenerativa
Tram. 250-00896/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la reforma i la 
millora de les carreteres LV-4241 i BV-4241
Tram. 250-00898/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre les convoca-
tòries d’ajuts per a estudiants universitaris de les 
comarques de muntanya
Tram. 250-00900/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la participació 
en el projecte de rehabilitació de la basílica de Santa 
Maria, de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00901/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre comarcal d’acollida d’animals al Vendrell (Baix 
Penedès) i sobre l’elaboració d’un mapa territorial 
d’instal·lacions d’acollida d’animals
Tram. 250-00902/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un conveni per a reformar el pont de Malany, a la 
Sénia (Montsià)
Tram. 250-00903/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de menors a Tarragona
Tram. 250-00904/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la renegociació 
del contracte programa 2007-2008 entre l’Autoritat 
del Transport Metropolità i l’Estat
Tram. 250-00905/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius policíacs a la Conca de Barberà
Tram. 250-00906/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el túnel de 
Comiols
Tram. 250-00907/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’extensió del 
concert educatiu al batxillerat
Tram. 250-00908/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’estudi per a 
dotar l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Se-
grià), d’una unitat de cirurgia toràcica
Tram. 250-00909/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
grup de treball sobre l’autisme
Tram. 250-00910/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la millora de 
la carretera C-59 entre Caldes de Montbui i Sant 
Feliu de Codines
Tram. 250-00911/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció de les carreteres del Vallès Oriental per a alertar 
de la presència de senglars
Tram. 250-00912/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la concreció 
d’un calendari de les millores i les reparacions que 
ha de fer Adif amb relació a les obres del tren d’alta 
velocitat entre la Roca del Vallès i la Batllòria
Tram. 250-00913/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació i la 
millora del centre d’atenció primària de Bellavista, de 
les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00914/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la catalogació 
de la raça de la vaca pallaresa
Tram. 250-00915/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció dels estudis de biomedicina a la Universitat de 
Lleida
Tram. 250-00916/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de 
places de medicina a la Universitat de Lleida
Tram. 250-00917/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el dèficit de 
professorat de medicina a la Universitat de Lleida
Tram. 250-00918/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la millora dels 
accessos a Juneda (Garrigues)
Tram. 250-00919/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
competències executives en matèria de seguretat 
nuclear
Tram. 250-00921/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la cessió del 
quarter del Bruc
Tram. 250-00922/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la utilització de 
l’expressió íntegra dels topònims en els senyals de 
direcció i orientació de les carreteres
Tram. 250-00923/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un baixador de Renfe a Bellvei (Baix Penedès)
Tram. 250-00924/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’ampliació fins 
a cinc mil habitants del límit de població perquè els 
ajuntaments puguin accedir a les compensacions 
que el Decret 69/2008 estableix pel pagament de 
retribucions a càrrecs d’elecció pública
Tram. 250-00925/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41
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Proposta de resolució sobre els jutjats pe-
nals d’executòries
Tram. 250-00970/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment i la prolongació de la línia de tren Barcelona 
- Vic - Puigcerdà
Tram. 250-00971/08
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’aïllament tèr-
mic dels edificis
Tram. 250-00972/08
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
senyal de circulació que avisi dels punts negres de 
la xarxa de carreteres i autopistes
Tram. 250-00973/08
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Selva
Tram. 250-00974/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal i els bons usos 
del temps
Tram. 250-00975/08
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la millora de la 
trama urbana al pas de l’autopista C-31 entre Mont-
gat i Barcelona
Tram. 250-00976/08
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre les millores 
horàries i tarifàries del servei Avant de Renfe entre 
Lleida i Barcelona
Tram. 250-00977/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la situació de 
saturació dels òrgans judicials
Tram. 250-00978/08
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el reforçament 
i la creació de jutjats penals
Tram. 250-00979/08
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’especialistes en salut mental als òrgans judicials
Tram. 250-00980/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’IES Ridaura a Castell - Platja d’Aro (Baix 
Empordà)
Tram. 250-00981/08
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el peatge de 
l’autopista C-32 entre el Maresme i el Barcelonès
Tram. 250-00982/08
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció mèdica al nucli de Riells del Fai, 
a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 250-00983/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la llengua del 
text de les proves d’accés a la universitat
Tram. 250-00984/08
Presentació p. 51

3.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació dels tipus impositius de l’impost sobre el valor 
afegit aplicats a determinats béns i serveis
Tram. 270-00005/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la to-
talitat p. 52

3.15.	 Mocions	subsegüents	a	interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques en matèria de dependència
Tram. 302-00100/08
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política en matèria d’aigua
Tram. 302-00101/08
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les finances de la Generalitat
Tram. 302-00104/08
Esmenes presentades p. 54

3.30.	 Altres	tramitacions

3.30.06.	 Procediments	relatius	a	les	corporacions	
locals	i	a	altres	informes	o	memòries	de	
la	Sindicatura	de	Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 26/2007, referent al Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça, corresponent a l’exercici 2003
Tram. 258-00012/08
Sol·licitud de presentació de l’informe p. 55

4.	 INFORMACIÓ

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

Declaració del Parlament de Catalunya 
sobre l’ús de la bicicleta com a mitjà sostenible i 
saludable de mobilitat
Tram. 401-00021/08
Lectura en el Ple p. 55

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.02.	 Ple	del	Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari p. 56

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Política Ter-
ritorial
Tram. 410-00006/08
Substitució de diputats p. 56

Composició de la Comissió de Medi Am-
bient i Habitatge
Tram. 410-00007/08
Substitució de diputats p. 56

4.45.25.	 Grups	parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi
Tram. 399-00004/08
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi p. 57



26 de maig de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 269

8

SUMARI

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
106/VIII, sobre les actuacions i les polítiques rela-
tives als delictes amb violència i als delictes contra 
la llibertat sexual
Tram. 290-00083/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 57

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixen-
ces

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les actuacions dutes a terme en diferents centres 
sanitaris de Barcelona per la pràctica d’avortaments 
considerats il·legals
Tram. 354-00106/08
Rebuig de la sol·licitud p. 59

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les causes de l’incendi de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona (Bar-
celonès), i les mesures adoptades davant el desa-
llotjament consegüent
Tram. 354-00109/08
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
els darrers esdeveniments de la sanitat catalana, 
especialment pel que fa a l’incendi de l’Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), de 
Badalona (Barcelonès)
Tram. 354-00110/08
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre les 
causes del col·lapse dels serveis d’urgència hospi-
talaris de Barcelona durant les festes nadalenques 
i les mesures adoptades i sobre la situació de les 
urgències de l’Hospital Clínic
Tram. 354-00111/08
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre el 
consum de drogues, l’evolució de les dades d’aquest 
consum i les mesures adoptades pel Departament
Tram. 354-00115/08
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació sobre la situació de la política educa-
tiva
Tram. 354-00118/08
Rebuig de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre la 
vaga de metges, el compliment dels acords assolits 
arran de la vaga anterior i les conseqüències per 
als ciutadans
Tram. 354-00123/08
Retirada de la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les sentències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya relatives a temes de salut i que afecten 
el Departament de Salut
Tram. 354-00124/08
Retirada de la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb la consellera de Salut sobre la 
crisi de la Quinta de Salut l’Aliança
Tram. 354-00134/08
Rebuig de la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació sobre el document de bases de la futura 
llei d’educació
Tram. 354-00135/08
Rebuig de la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb la consellera 
d’Acció Social i Ciutadania sobre la situació i les con-
dicions dels treballadors del sector de la promoció 
de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en 
situació de dependència
Tram. 354-00136/08
Rebuig de la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar i Immigració amb el conseller de 
Governació i Administracions Públiques sobre el Pla 
nacional de l’associacionisme i el voluntariat
Tram. 354-00139/08
Acord sobre la sol·licitud p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Governació i Administracions Públiques amb relació 
a la futura llei de consultes populars
Tram. 354-00141/08
Sol·licitud i tramitació p. 61

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de la 
Vicepresidència sobre la política de contractació 
d’informes i estudis externs
Tram. 354-00142/08
Sol·licitud i tramitació p. 62

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença de Maria do 
Carmo Marques-Pinto de Dalmau, secretària gene-
ral del Patronat Catalunya Món, davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
del treball i els objectius d’aquest organisme
Tram. 356-00268/08
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Cañe-
te, secretari general de Pimec, Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya, davant la Comissió d’Educa-
ció i Universitats perquè exposi la seva opinió sobre 
l’estat de la formació professional i la seva vinculació 
amb l’Acord estratègic per a la internacionalització, 
la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’eco-
nomia catalana
Tram. 356-00283/08
Rebuig de la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de Joan Pujol, 
secretari general de Foment del Treball, davant la 
Comissió d’Educació i Universitats perquè exposi 
la seva opinió sobre l’estat de la formació professi-
onal i la seva vinculació amb l’Acord estratègic per 
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia
Tram. 356-00284/08
Rebuig de la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Malalties Poc Fre-
qüents davant la Comissió de Salut perquè informin 
sobre les actuacions d’aquesta entitat
Tram. 356-00286/08
Acord sobre la sol·licitud p. 62

Sol·licitud de compareixença de la secre-
tària d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
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Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre la 
darrera reunió de ministres d’afers exteriors i les pre-
visions de treball dels Quatre Motors per a Europa
Tram. 356-00289/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Noemí San-
tiveri, secretària de la Plataforma Ciutadana per una 
Escola Inclusiva de Catalunya, davant la Comissió 
d’Educació i Universitats per a tractar de la inclusió 
de les persones amb discapacitat en les etapes obli-
gatòria i postobligatòria del sistema educatiu
Tram. 356-00292/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’Emili Gran-
de, director de la Federació d’Entitats Col·laboradores 
amb el Minusvàlid, davant la Comissió d’Educació 
i Universitats per a tractar de la inclusió de les per-
sones amb discapacitat en les etapes obligatòria i 
postobligatòria del sistema educatiu
Tram. 356-00293/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Margarida 
Saiz Lloret, secretària de la Plataforma Ciutada-
na per una Empresa Inclusiva a Catalunya, davant 
la Comissió d’Educació i Universitats per a tractar 
de la inclusió de les persones amb discapacitat en 
les etapes obligatòria i postobligatòria del sistema 
educatiu
Tram. 356-00294/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de Màrius Pe-
ralta Correas, president de l’Associació Catalana de 
Treball amb Suport i director de serveis psicopeda-
gògics de la Fundació Catalana Síndrome de Down, 
davant la Comissió d’Educació i Universitats per a 
tractar de la inclusió de les persones amb discapa-
citat en les etapes obligatòria i postobligatòria del 
sistema educatiu
Tram. 356-00295/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
davant la Comissió de Benestar i Immigració perquè 
expliquin la situació de les persones refugiades a 
Catalunya i presentin les propostes d’aquesta entitat 
pel que fa al dret d’asil
Tram. 356-00296/08
Acord sobre la sol·licitud p. 63

Sol·licitud de compareixença d’Eduardo 
Espagnolo de la Torre, president del Consell d’Ad-
ministració de la Quinta de Salut l’Aliança, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre la crisi 
de l’entitat
Tram. 356-00298/08
Rebuig de la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Xarxa Sida i Món Local davant la Comis-
sió de Salut perquè informin sobre les polítiques de 
prevenció, detecció precoç i atenció social de la sida 
amb relació al món local
Tram. 356-00302/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença de Neus Bu-
isán Cabot, presidenta de l’Associació Catalana de 
Dislèxia i Altres Dificultats Específiques, davant la 
Comissió d’Educació i Universitats perquè informi 
sobre la situació dels alumnes amb dislèxia i tras-
torns específics d’aprenentatge escolar
Tram. 356-00303/08
Acord sobre la sol·licitud p. 64

Sol·licitud de compareixença d’Àngel Corta-
delles i Bacaria, director general de Relacions Inter-
nacionals, davant la Comissió d’Acció Exterior i de 

la Unió Europea perquè informi sobre la IV Trobada 
de Comunitats Catalanes d’Arreu del Món
Tram. 356-00309/08
Rebuig de la sol·licitud p. 64

4.53.10.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
de	membres	del	Govern

Sessió informativa de la Comissió de Sa-
lut amb la consellera de Salut sobre el consum de 
drogues i les mesures adoptades pel Departament 
de Salut
Tram. 355-00070/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 64

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Finances sobre les mesures de dinamització 
econòmica i de suport als sectors socials més afec-
tats per la desacceleració impulsades pel Govern
Tram. 355-00071/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 64

Sessió informativa de la Comissió sobre els 
Drets de les Dones amb la consellera d’Acció Social 
i Ciutadania sobre el cinquè i el sisè plans d’acció 
de polítiques de dones
Tram. 355-00072/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 65

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller de Governació i Admi-
nistracions Públiques sobre les polítiques i l’actualitat 
del Departament
Tram. 355-00073/08
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 65

Sessió informativa de la Comissió de Be-
nestar i Immigració amb el conseller de Governació 
i Administracions Públiques sobre el Pla nacional de 
l’associacionisme i el voluntariat
Tram. 355-00074/08
Acord de tenir la sessió informativa p. 65

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

Compareixença del diputat al Parlament 
Europeu per Convergència i Unió Ignasi Guardans 
i Cambó davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè faci una valoració de la seva 
tasca al Parlament Europeu
Tram. 357-00045/08
Substanciació p. 65

Compareixença d’Immaculada Moraleda, 
diputada i presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, davant la Comissió 
sobre els Drets de les Dones perquè expressi la seva 
opinió i les seves recomanacions sobre les polítiques 
públiques locals per la igualtat
Tram. 357-00106/08
Substanciació p. 65

Compareixença d’Elisabet Regué, regidora 
de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses 
(Ripollès), davant la Comissió sobre els Drets de 
les Dones perquè expressi la seva opinió i les seves 
recomanacions sobre les polítiques públiques locals 
per la igualtat
Tram. 357-00107/08
Substanciació p. 65

Compareixença de Montserrat Gatell, 
diputada de la Diputació de Barcelona i regidora 
de l’Ajuntament de Castellar del Vallès (Vallès Oc-
cidental), davant la Comissió sobre els Drets de les 
Dones perquè expressi la seva opinió i les seves 
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recomanacions sobre les polítiques públiques locals 
per la igualtat
Tram. 357-00109/08
Substanciació p. 66

Compareixença de Maria do Carmo Mar-
ques-Pinto de Dalmau, secretària general del Pa-
tronat Catalunya Món, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi del 
treball i els objectius d’aquest organisme
Tram. 357-00177/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de la secretària d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea perquè informi sobre la darrera 
reunió de ministres d’afers exteriors i les previsions 
de treball dels Quatre Motors per a Europa
Tram. 357-00178/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Malalties Poc Freqüents davant 
la Comissió de Salut perquè informin sobre les actu-
acions d’aquesta entitat
Tram. 357-00179/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de representants de la 
Xarxa Sida i Món Local davant la Comissió de Salut 
perquè informin sobre les polítiques de prevenció, 
detecció precoç i atenció social de la sida amb re-
lació al món local
Tram. 357-00180/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de Noemí Santiveri, se-
cretària de la Plataforma Ciutadana per una Escola 
Inclusiva de Catalunya, davant la Comissió d’Edu-
cació i Universitats per a tractar de la inclusió de les 
persones amb discapacitat en les etapes obligatòria 
i postobligatòria del sistema educatiu
Tram. 357-00181/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de Margarida Saiz Lloret, 
secretària de la Plataforma Ciutadana per una Em-
presa Inclusiva a Catalunya, davant la Comissió 
d’Educació i Universitats per a tractar de la inclusió 
de les persones amb discapacitat en les etapes obli-
gatòria i postobligatòria del sistema educatiu
Tram. 357-00182/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de Màrius Peralta Corre-
as, president de l’Associació Catalana de Treball 
amb Suport i director de serveis psicopedagògics 
de la Fundació Catalana Síndrome de Down, davant 
la Comissió d’Educació i Universitats per a tractar 
de la inclusió de les persones amb discapacitat en 
les etapes obligatòria i postobligatòria del sistema 
educatiu
Tram. 357-00183/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença d’Emili Grande, director 
de la Federació d’Entitats Col·laboradores amb el 
Minusvàlid, davant la Comissió d’Educació i Uni-
versitats per a tractar de la inclusió de les persones 
amb discapacitat en les etapes obligatòria i posto-
bligatòria del sistema educatiu
Tram. 357-00184/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de Neus Buisán Cabot, 
presidenta de l’Associació Catalana de Dislèxia i 
Altres Dificultats Específiques, davant la Comissió 
d’Educació i Universitats perquè informi sobre la situ-
ació dels alumnes amb dislèxia i trastorns específics 
d’aprenentatge escolar
Tram. 357-00185/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

Compareixença de representants de la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè expliquin 
la situació de les persones refugiades a Catalunya 
i presentin les propostes d’aquesta entitat pel que 
fa al dret d’asil
Tram. 357-00186/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 67

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

4.70.05.	 Documentació	tramesa	en	compliment	
de	lleis	i	altres	normes

Memòria del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya corresponent al 2007
Tram. 334-00054/08
Presentació p. 68

Informe de l’activitat de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya cor-
responent al període 2005-2007
Tram. 334-00056/08
Presentació p. 68

Memòria explicativa de l’Institut Català 
de Finances corresponent al primer trimestre del 
2008
Tram. 334-00057/08
Presentació p. 69

4.70.10.	 Altres	comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya sobre l’observança del pluralisme a la televi-
sió i la ràdio corresponent al febrer del 2008
Tram. 337-00035/08
Presentació p. 69

4.90.	 Règim	interior

4.90.15.	 Contractació

Contractació del servei per a la producció i 
la realització de la recepció institucional amb motiu 
de l’Onze de Setembre de 2008, Diada Nacional 
de Catalunya
Tram. 600-00005/08
Anunci p. 69

4.95.	 Altres	informacions

Credencial del diputat Antoni Llevot Lloret
Presentació p. 70

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució	183/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	connexió	viària	entre	el	
nord	i	l’oest	del	Vallès	Occidental
Tram. 250-00622/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la construcció de la via interpolar sud 
del Vallès amb un traçat que no divideixi el nucli urbà de 
Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
(tram. 250-00622/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya i les esmenes presen-
tades pel 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 (reg. 21852).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
els projectes i els treballs adequats per a solucionar els 
problemes de saturació de la xarxa viària entre el Nord 
i l’Oest del Vallès Occidental a l’alçada de Bellaterra 
donant prioritat a les inversions per a una connexió mi-
llor entre les carreteres C-58 i B-30 i evitant la partició 
de la zona edificada.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

 La vicepresidenta de la Comissió
La secretària en funcions de presidenta
Laura Vilagrà i Pons Judit Carreras Tort

Resolució	184/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	internacionalització	de	
l’eix	ferroviari	Barcelona	-	Ripoll	-	La	Tor	
de	Querol	-	Tolosa
Tram. 250-00597/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la internacionalització de l’eix 
ferroviari Barcelona - Ripoll - La Tor de Querol - Tolosa 
(tram. 250-00597/08), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21599).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions pertinents davant el Ministeri de Foment perquè 
consideri la potenciació i la internacionalització de la 
línia ferroviària Barcelona - Ripoll - Puigcerdà - La Tor 
de Querol - Tolosa.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

 La vicepresidenta de la Comissió
La secretària en funcions de presidenta
Laura Vilagrà i Pons Judit Carreras Tort

Resolució	185/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	construcció	de	la	va-
riant	de	la	carretera	C-63	a	les	Planes	
d’Hostoles	(Garrotxa)
Tram. 250-00610/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la construcció de la variant de les 
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Planes d’Hostoles de la carretera C-63, a la Garrotxa 
(tram. 250-00610/08), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21842).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar du-
rant l’any 2008 la redacció d’un nou estudi informatiu 
de la variant de la carretera C-63 a les Planes d’Hos-
toles (Garrotxa) i a considerar per al traçat d’aquesta 
les alternatives tècnicament i econòmicament viables i 
compatibles amb el planejament vigent.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

 La vicepresidenta de la Comissió
La secretària en funcions de presidenta
Laura Vilagrà i Pons Judit Carreras Tort

Resolució	186/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	millora	de	les	condici-
ons	del	transport	públic	a	la	Cerdanya
Tram. 250-00637/08

Adopció
Comissió de Política Territorial

Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la construcció d’una estació d’auto-
busos a Puigcerdà (Cerdanya) (tram. 250-00637/08), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 22737).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, de 
comú acord amb les administracions locals, les gestions 
necessàries perquè els viatgers i els usuaris del trans-
port públic de la Cerdanya gaudeixin de les comoditats, 
les condicions i les mesures de seguretat bàsiques d’ús 
del transport públic i es doti Puigcerdà d’una terminal 

d’autobusos adequada a les seves necessitats, tal com 
estableix el Pla de transport de viatgers.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	187/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	millora	de	les	condici-
ons	del	transport	públic	al	Pla	de	l’Es-
tany
Tram. 250-00639/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tingu-
da el dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’una ter-
minal d’autobusos a Banyoles (Pla de l’Estany) (tram. 
250-00639/08) presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22599)

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, de 
comú acord amb les administracions locals, les gestions 
necessàries perquè els viatgers i els usuaris del transport 
públic del Pla de l’Estany gaudeixin de les comoditats, 
les condicions i les mesures de seguretat bàsiques d’ús 
del transport públic i es doti Banyoles d’una terminal 
d’autobusos adequada a les seves necessitats.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló
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Resolució	188/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	 la	 licitació	de	 les	
obres	de	construcció	d’un	pont	sobre	
el	riu	Llobregat,	al	Prat	de	Llobregat	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-00647/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la licitació de les dues obres de 
construcció d’un pont sobre el riu Llobregat, al Prat de 
Llobregat (Baix Llobregat) (tram. 250-00647/08) pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 22801)

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar les 
obres de construcció del pont sobre el riu Llobregat, que 
ha de millorar la mobilitat de la zona del delta del Llo-
bregat i les connexions de la zona d’activitats logístiques 
(ZAL) i el polígon Pratenc amb el nucli urbà del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat), en el primer semestre 
del 2008, després que s’aprovi el projecte constructiu 
en redacció a partir de l’estudi informatiu ja redactat 
i aprovat.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	189/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’establiment	d’un	servei	
d’autobusos	entre	Terrassa	i	Barcelona,	
Rubí	i	Barcelona	i	Sant	Cugat	del	Vallès	
i	Barcelona
Tram. 250-00651/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la creació d’un servei d’autobusos 
llançadora Terrassa - Barcelona, Rubí - Barcelona i Sant 
Cugat del Vallès - Barcelona (tram. 250-00651/08) pre-
sentada pel Grup Mixt i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22800)

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
la posada en funcionament de serveis directes d’auto-
busos entre Terrassa i Barcelona, Rubí i Barcelona i 
Sant Cugat del Vallès i Barcelona amb l’establiment de 
quatre expedicions en cada sentit en hores punta, tal 
com estableix el Pla de transport de viatgers.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	190/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	tarifació	social	del	
transport	públic	al	Segrià
Tram. 250-00656/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport 
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públic per a les persones amb discapacitat intel·lectual 
al Segrià (tram. 250-00656/08) presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22728)

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar 
amb els ajuntaments i els consells comarcals, en el cas 
concret del procés d’integració tarifària de l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida (Segrià) 
i amb caràcter general per al conjunt del sistema de 
transport públic de Catalunya, el manteniment, l’am-
pliació i l’establiment de mecanismes que garanteixin 
els beneficis de la tarifació social i que incloguin entre 
els possibles beneficiaris les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	191/VIII	del	Parlament	de	
Catalunya,	sobre	la	tarifació	social	del	
transport	públic	al	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-00657/08

Adopció
Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 14.05.2008, DSPC-C 308

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el 
dia 14 de maig de 2008, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la gratuïtat del transport públic per a 
les persones amb discapacitat intel·lectual al Tarragonès 
(tram. 250-00657/08) presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22727)

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar 
amb els ajuntaments i els consells comarcals, en el cas 
concret del procés d’integració tarifària de l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarra-
gona i amb caràcter general per al conjunt del sistema 

de transport públic de Catalunya, el manteniment, l’am-
pliació i l’establiment de mecanismes que garanteixin 
els beneficis de la tarifació social i que incloguin entre 
els possibles beneficiaris les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Resolució	195/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’augment	de	la	dotació	
pressupostària	al	Consell	Català	del	Mo-
viment	Europeu
Tram. 250-00768/08

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 9, 15.05.2008, DSPC-C 312

Comissió d’aCCió exterior i de la unió euroPea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
sessió tinguda el dia 15 de maig de 2008, ha estudiat el 
text de la Proposta de resolució sobre l’augment de la 
dotació pressupostària del Consell Català del Moviment 
Europeu (tram. 250-00768/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i pel Grup Mixt.

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incrementar la dotació pressupostària anual que el 
Consell Català del Moviment Europeu percep a càrrec 
de la Generalitat, perquè les seves activitats i actuacions 
no estiguin centralitzades i les pugui fer extensives a 
tot Catalunya.

b) Donar suport a les activitats que desenvolupa el Con-
sell Català del Moviment Europeu, i també a les seves 
publicacions.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió
Pia Bosch i Codolà  Miquel Àngel Estradé i Palau
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Resolució	196/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	la	posada	en	funciona-
ment	d’una	escola	bressol	a	Sant	An-
dreu	de	Llavaneres	(Maresme)
Tram. 250-00813/08

Adopció
Comissió d’Educació i Universitats
Sessió núm. 17, 15.05.2008, DSPC-C 310

Comissió d’eduCaCió i universitats

La Comissió d’Educació i Universitats, en sessió tin-
guda el dia 15 de maig de 2008, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment d’una escola bressol a Sant Andreu de Llavaneres 
(Maresme) (tram. 250-00813/08), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, i la nova esmena 
signada per tots els grups parlamentaris d’acord amb 
l’article 146.2 del Reglament.

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

resoluCió

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

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

La secretària La presidenta de la Comissió
Marina Llansana Rosich Flora Vilalta i Sospedra

Resolució	203/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’atenció	a	la	fibromiàlgia	
i	la	síndrome	de	fatiga	crònica
Tram. 250-00770/08

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de maig 
de 2008, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica (tram. 250-00770/08), presentada pel diputat 
Antoni Comín Oliveres, del Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 

23782) i l’esmena transaccional presentada per tots els 
grups parlamentaris.

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

resoluCió

La fibromiàlgia (FM) i la síndrome de fatiga crònica 
(SFC) són malalties que afecten significativament la sa-
lut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen 
i tenen un gran impacte social i econòmic. Per bé que 
les dues malalties són reconegudes per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) i tenen una prevalença prou 
elevada, encara hi ha molt desconeixement d’aquestes 
malalties. A vegades s’han diagnosticat erròniament i, 
per tant, han estat tractades de manera inadequada, amb 
el consegüent greuge afegit per a les persones malaltes 
i també per al conjunt de la societat.

El sistema públic de salut ha de proporcionar un bon 
diagnòstic diferencial i un bon tractament, en el camí 
de racionalitzar i millorar l’assistència de les persones 
afectades.

La incidència i l’impacte personal, familiar, laboral i 
social de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, 
a més de la complexitat que presenten i la inexistència 
de tractaments resolutius, fan necessària una resposta 
proporcionada a l’abast real de les problemàtiques que 
aquestes malalties comporten.

Hi ha casos en què l’afectació d’aquestes malalties és 
molt greu i té unes repercussions greus sobre les ca-
pacitats físiques i cognitives, que poden resultar molt 
invalidants i limitar greument la vida quotidiana de 
les persones afectades. Hi ha altres casos en què pot 
resultar impossible exercir una ocupació laboral amb 
la dedicació, l’atenció i l’eficàcia mínimes; aquestes 
persones, si no tenen el reconeixement necessari d’in-
capacitat laboral, queden en risc de patir una exclusió 
social total.

El Parlament de Catalunya, per aquests motius, consi-
dera que des del sistema públic de salut s’ha d’esmerçar 
l’assistència primària i especialitzada necessària, per a 
possibilitar, així, un diagnòstic acurat, base imprescin-
dible per a un tractament posterior que garanteixi la mà-
xima efectivitat. També considera del tot necessàries la 
realització de programes de formació que difonguin el 
coneixement i la promoció de la recerca sobre aquestes 
patologies, l’accessibilitat garantida a les noves unitats 
especialitzades i l’adopció de les mesures que permetin 
a les persones malaltes de fibromiàlgia i síndrome de 
fatiga crònica tenir el reconeixement de la incapacitat 
laboral quan, per la gravetat de les malalties que patei-
xen, així ho aconsellin les valoracions corresponents.

El Parlament de Catalunya considera també que l’aten-
ció primària i especialitzada, àgil i proporcionada, que 
es proposa esdevé la millor eina per a assolir la màxima 
eficàcia, no només des de la perspectiva sanitària i so-
cial, sinó també des d’una perspectiva econòmica i de 
racionalització dels recursos existents.

El Parlament de Catalunya, en aquest sentit, insta el 
Govern a implantar el protocol següent: 
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1. Pel que fa als equips d’atenció primària (EAP)

– En el moment que arribi a un EAP una persona ma-
lalta amb símptomes de FM o de SFC: 

a) S’ha de fer el cribratge per a descartar altres pato-
logies.

b) S’ha d’elaborar un estudi protocol·litzat amb l’objec-
tiu d’establir una primera orientació diagnòstica. En el 
procés de confirmació del diagnòstic, l’EAP pot rebre 
el suport i l’assessorament dels serveis especialitzats de 
referència del territori.

– Els casos greus o especialment complexos han d’ésser 
derivats directament des de l’EAP a la unitat hospita-
lària especialitzada (UHE), per tal que n’estableixi el 
diagnòstic.

– L’EAP ha de seguir, en aquests darrers casos, el 
tractament establert per la UHE, ha d’informar de les 
incidències evolutives de la persona malalta i ha de res-
ponsabilitzar-se de fer-ne el seguiment rutinari.

– En la resta de casos, la derivació a la UHE s’ha de fer 
sempre que la persona afectada ho demani, amb l’objec-
tiu de disposar d’una confirmació diagnòstica.

2. Pel que fa a les unitats hospitalàries especialitzades 
(UHE)

– Per tal de millorar l’atenció dels malalts de FM i SFC, 
s’han de crear unitats hospitalàries especialitzades en 
FM i SFC. L’àmbit territorial d’atenció, el personal i el 
funcionament d’aquestes unitats s’han de determinar 
en la corresponent ordre del conseller o consellera de 
salut.

– Les UHE han d’assessorar els EAP i han d’atendre 
directament els malalts que els siguin derivats.

– Les funcions de les UHE han d’incloure, segons els 
casos, la confirmació diagnòstica, l’aplicació del tracta-
ment multidisciplinari i el control evolutiu periòdic dels 
casos greus o especialment complexos.

– Les UHE s’han de compondre d’un equip multidis-
ciplinari de professionals especialistes en medicina 
interna, reumatologia, neurologia, psicologia clínica i 
totes les altres especialitats que es considerin neces-
sàries en cada cas –com, per exemple, endocrinologia, 
cardiologia o psiquiatria–, a més dels especialistes en 
rehabilitació, infermeria i treball social. Per tal de donar 
resposta a les necessitats dels malalts de FM o SFC no 
adults, les UHE han d’incorporar també un professional 
especialista en pediatria. Totes les UHE han de comptar 
amb una gestora de casos d’infermeria.

3. Pel que fa al desplegament de les UHE

– Per tal de garantir el que estableix l’apartat 2, cal dis-
posar inicialment de quatre UHE per a la regió sanitària 
de Barcelona, una UHE per a les regions sanitàries de 
Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona, una UHE per a 
les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran, 
una UHE per a la regió sanitària de Girona i una UHE 
per a la Catalunya central.

– Aquestes UHE s’han de complementar amb tres uni-
tats altament especialitzades que han d’assessorar els 

professionals amb relació al maneig i la supervisió te-
rapèutica de casos altament complexos molt greus i amb 
una baixa resposta als tractaments prescrits. Aquestes 
unitats han d’actuar com a centres difusors de coneixe-
ment i promotors de la recerca sobre aquestes patologies 
i s’han d’emplaçar a l’Hospital Clínic, a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron i a l’Hospital del Mar-IMAS.

– L’establiment i la posada en funcionament de totes 
aquestes unitats s’han de fer dins el termini d’un any 
des de la data d’aprovació d’aquesta resolució.

4. Pel que fa a les llistes d’espera

Per a accedir a les UHE els malalts de FM o SFC no 
poden romandre més de noranta dies en espera.

5. Pel que fa a la formació

– Els especialistes en FM i SFC que treballen en les 
UHE han de dur a terme programes de formació espe-
cífica sobre aquestes malalties.

– S’han d’impartir cursos de detecció, atenció i actualit-
zació de coneixements sobre la FM i la SFC per a tot el 
personal de l’atenció primària, inclosos els professionals 
de pediatria.

– Aquests cursos, que s’ha de procurar incentivar, han 
d’ésser impartits per especialistes amb reconeixement 
en aquesta matèria. En aquest sentit, convindria incor-
porar-hi els avenços que es produeixen en l’àmbit estatal 
i en l’internacional i les aportacions de les figures cap-
davanteres en la investigació en fibromiàlgia i síndrome 
de fatiga crònica, d’acord amb l’evidència científica.

6. Amb relació a la incapacitat laboral i les valoraci-
ons

– Les persones diagnosticades de FM o de SFC han de 
tenir accés al sistema d’incapacitat laboral i a les pres-
tacions econòmiques, sanitàries i socials que en derivin, 
a partir dels diagnòstics clínics i dels informes emesos 
pels metges del sistema sanitari.

– Per les característiques d’aquestes malalties, els pa-
cients han de tenir dret a poder presentar informes, i a 
disposar-ne, que haurien d’ésser emesos per les UHE.

– L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), 
l’organisme competent per a valorar la incapacitat la-
boral, quan la incapacitat estigui motivada per FM o 
SFC, ha d’aplicar els protocols clínics consensuats per 
a avaluar les persones afectades.

– Si l’ICAM acorda sotmetre una persona malalta de 
FM o SFC a una avaluació mèdica, aquesta l’ha de dur 
a terme un metge o metgessa avaluador especialment 
format en aquestes malalties. Els especialistes acreditats 
han de dur a terme aquesta formació, que ha d’ésser 
certificada amb l’acreditació corresponent.

7. Pel que fa a l’avaluació i el seguiment

– S’ha de crear un comitè de seguiment d’aquest circuit 
assistencial, el qual ha de comptar amb la participació 
de les societats científiques i de les diverses organitza-
cions representatives dels malalts de FM i SFC, amb 
el control que estableix el Reglament del Parlament de 
Catalunya.
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– S’han de mantenir reunions periòdiques del comitè 
de seguiment, que han d’ésser de caràcter semestral en 
el període d’implantació de les mesures establertes per 
aquesta resolució, i de caràcter anual amb posterioritat, 
per a avaluar l’efectivitat de les mesures adoptades i per 
a introduir-hi revisions i millores.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

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

Resolució	204/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	per	la	qual	es	designa	el	vice-
president	de	la	Junta	de	Museus	de	Ca-
talunya
Tram. 284-00029/07

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 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 Eduard Carbonell 
i Esteller vicepresident de la Junta de Museus de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

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

1.15. MOCIONS

Moció	29/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	les	polítiques	en	matèria	de	
dependència
Tram. 302-00100/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de maig 
de 2008, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 

sobre les polítiques en matèria de dependència (tram. 
302-00100/08), presentada per la diputada Anna Figue-
ras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 26726) i pel Grup 
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26295).

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

moCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer el se-
guiment de les resolucions del Programa individual 
d’atenció (PIA) que atorguen la prestació d’un cuidador 
no professional, per a assegurar que es fa l’alta corres-
ponent a la Seguretat Social.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

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

Moció	30/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	la	política	en	matèria	d’ai-
gua
Tram. 302-00101/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
maig de 2008, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política en matèria d’aigua (tram. 
302-00101/08), presentada pel diputat Ramon Espada-
ler i Parcerisas, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 26296).

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

moCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure 
i liderar una taula de l’aigua de diàleg i concertació 
sobre els criteris que s’han d’aplicar en la planificació 
i la gestió del cicle de l’aigua i de la política hidràuli-
ca a mitjà i llarg termini, basant-se en els criteris de 
sostenibilitat ambiental, reequilibri territorial, cohesió 
social i participació, derivats de l’aplicació a Catalu-
nya de la Directiva marc de l’aigua. La taula ha d’estar 
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integrada per representants dels grups parlamentaris i 
pels agents socials, territorials, acadèmics, científics i 
ambientalistes més representatius, i s’ha de constituir 
un cop superat l’actual episodi de sequera.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

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

Moció	31/VIII	del	Parlament	de	Catalu-
nya,	sobre	l’Oficina	Pressupostària	del	
Parlament	i	la	difusió	d’informació	so-
bre	les	finances	de	la	Generalitat
Tram. 302-00104/08

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 21 de 
maig de 2008, d’acord amb l’article 139 del Regla-
ment, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les finances de la Generalitat 
(tram. 302-00104/08), presentada pel diputat Jordi 
Turull i Negre, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26293).

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

moCió

El Parlament de Catalunya, valorant la necessitat de 
disposar de la màxima informació sobre l’evolució i la 
gestió de les finances de la Generalitat: 

1. Manifesta la necessitat d’accelerar la posada en fun-
cionament de l’Oficina Pressupostària del Parlament, 
regulada per l’article 203 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, abans del 30 de juny de 2009.

2. Insta el Govern a continuar millorant la transparèn-
cia en la publicació d’informació sobre les finances 
públiques, per mitjà de l’elaboració i l’aprovació d’un 
calendari de difusió i informació de les dades relatives 
a l’execució de les finances de la Generalitat.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	situació	
de	la	justícia
Tram. 300-00125/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008, 
(DSPC-P 52).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	les	políti-
ques	de	família
Tram. 300-00126/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008, 
(DSPC-P 52).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	foment	i	
la	conservació	del	patrimoni	cultural
Tram. 300-00127/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008, 
(DSPC-P 52).

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
d’innovació	i	recerca
Tram. 300-00128/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008, 
(DSPC-P 52).
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	desple-
gament	de	l’Estatut	d’autonomia
Tram. 300-00129/08

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 21.05.2008, 
(DSPC-P 52).

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

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 
21.05.2008 (DSPC-P 52).

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

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 
21.05.2008 (DSPC-P 52).

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

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 
21.05.2008 (DSPC-P 52).
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, tinguda el dia 15.05.2008 
(DSPC-C 312).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	conveni-
ència	d’incloure	els	sociòlegs	i	els	po-
litòlegs	en	la	llista	provisional	de	pro-
fessions	del	Projecte	de	reial	decret	pel	
qual	s’incorpora	la	Directiva	2005/36	CE	
a	l’ordenament	espanyol
Tram. 250-00573/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 
313).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	informa-
ció	i	el	suport	a	la	població	immigrant	
amb	diabetis
Tram. 250-00653/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 
313).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	presèn-
cia	de	pediatres	en	tot	l’àmbit	de	l’aten-
ció	primària
Tram. 250-00689/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	manca	
de	metges	i	personal	d’infermeria
Tram. 250-00690/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	segu-
retat	i	la	qualitat	assistencial	als	hos-
pitals
Tram. 250-00691/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cober-
tura	d’efectius	sanitaris	per	a	completar	
els	equips	de	les	ambulàncies	del	ser-
vei	d’emergències	mèdiques	a	la	plana	
de	Lleida
Tram. 250-00697/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	centre	d’atenció	primària	de	Molle-
russa	(Pla	d’Urgell)	amb	un	oftalmòleg	
o	oftalmòloga	i	un	dermatòleg	o	derma-
tòloga
Tram. 250-00698/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	necessi-
tat	d’elaborar	un	estudi	sobre	la	manca	
de	professionals	d’infermeria
Tram. 250-00700/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’un	quart	centre	d’atenció	primà-
ria	a	Rubí	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00717/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	de	dia	al	barri	de	Can	
Fatjó	-	Sant	Jordi	Parc,	de	Rubí	(Vallès	
Occidental)
Tram. 250-00721/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 
313).

Proposta	de	resolució	sobre	les	mesu-
res	per	a	fer	front	al	dèficit	en	l’atenció	
pediàtrica	al	Vallès	Oriental
Tram. 250-00733/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	del	conveni	de	col·laboració	amb	
l’Ajuntament	de	Barcelona	per	a	millorar	
la	qualitat	de	la	xarxa	sanitària
Tram. 250-00741/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	segon	ambulatori	a	Vilafran-
ca	del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-00752/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	el	catàleg	
de	prestacions	ortopèdiques
Tram. 250-00774/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	depura-
ció	de	responsabilitats	pels	decrets	del	
Departament	de	Salut	anul·lats	pel	Tri-
bunal	Superior	de	Justícia	de	Catalunya	
i	sobre	la	suspensió	de	les	jubilacions	
forçoses,	la	redacció	d’un	pla	de	recur-
sos	humans	i	la	creació	de	la	carrera	
professional	del	metge	sènior
Tram. 250-00795/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Proposta	de	resolució	sobre	l’impacte	
de	l’aplicació	de	la	sisena	hora	sobre	el	
nombre	de	professors	que	intervenen	
en	els	grups	classe	en	l’educació	pri-
mària
Tram. 250-00803/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

Proposta	de	resolució	sobre	la	necessi-
tat	de	facilitar	el	transport	per	a	l’accés	a	
centres	socials	per	a	gent	gran	en	zones	
rurals	o	poc	habitades
Tram. 250-00806/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració en 
la sessió núm. 20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 
313).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	institut	d’educació	secun-
dària	a	Palafolls	(Maresme)
Tram. 250-00814/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

Proposta	de	resolució	sobre	el	nombre	
de	places	dels	cicles	formatius	sanitaris	
de	formació	professional
Tram. 250-00838/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	les	mesures	agroambientals	en	el	
conreu	de	l’avellaner
Tram. 250-00899/08

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 37, tinguda el dia 
21.05.2008 (DSPC-P 52).
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	mesures	per	a	eradi-
car	l’encefalopatia	espongiforme	bovi-
na,	evitar-ne	la	transmissió	als	humans	
i	donar	suport	a	les	famílies	dels	possi-
bles	afectats	per	la	malaltia
Tram. 302-00102/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, 
tinguda el dia 21.05.2008 (DSPC-P 52).

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	situació	i	l’evolució	del	
mercat	de	treball
Tram. 302-00103/08

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, 
tinguda el dia 21.05.2008 (DSPC-P 52).

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	finançament	de	les	
infraestructures	de	gestió	dels	residus	
i	dels	cànons	sobre	la	disposició	del	re-
buig	dels	residus
Tram. 200-00024/08

Nomenament d’un relator

nomenament del relator d’una PonènCia

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de finançament de les infraestructures de 
gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 
rebuig dels residus (tram. 200-00024/08) s’ha reunit el 
dia 16 de maig de 2008 i, d’acord amb el que disposa 
l’article 109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat 
relator el diputat Daniel Pi i Noya.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2008

Ramon Espadaler i Parcerises, Jordi Terrades i Santa-
creu, Laura Vilagrà i Pons , Santi Rodríguez i Serra, 
Daniel Pi i Noya, Albert Rivera i Díaz

Projecte	de	llei	de	modificació	de	la	Llei	
6/1993,	de	15	de	juliol,	reguladora	dels	
residus
Tram. 200-00025/08

Nomenament d’un relator

nomenament del relator d’una PonènCia

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus (tram. 200-00025/08) 
s’ha reunit el dia 16 de maig de 2008 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
ha nomenat relator el diputat Daniel Pi i Noya.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2008

Ramon Espadaler i Parcerises, Jordi Terrades i San-
tacreu, Laura Vilagrà i Pons, Santi Rodríguez i Serra, 
Daniel Pi i Noya, Albert Rivera i Díaz
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Projecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 200-00034/08

Nomenament d’un relator

nomenament del relator d’una PonènCia

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei de seguretat industrial (tram.200-00034/08) 
s’ha reunit el dia 21 de maig de 2008 i, d’acord amb el 
que disposa l’article 109.4 del Reglament del Parlament, 
ha nomenat relator el diputat Uriel Bertran i Arrué.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

Eudald Casadesús i Barceló, G. P. de Convergència i 
Unió; Josep Maria Rañé i Blasco, G. P. Socialistes -Ciu-
tadans pel Canvi; Uriel Bertran Arrué, G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, G. 
P. del Partit Popular de Catalunya; Mercè Civit Illa, G. 
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa; José Domingo Domingo, G. Mixt

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de PolítiCa territorial

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda 
el dia 14 de maig de 2008, ha nomenat la ponència 
que ha d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de 
modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 
carreteres (tram. 200-00035/08) i les esmenes presen-
tades, 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

Josep Rull i Andreu

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Pere Vigo i Sallent

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Josep Llobet Navarro

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa

Salvador Milà i Solsona

Grup Mixt

José Domingo Domingo

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

La secretària El president de la Comissió 
Laura Vilagrà i Pons Eudald Casadesús i Barceló

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
25960).

Tràmits afectats: des del termini actual d’esmenes.

Reducció de terminis: a la meitat del que són fixats amb 
caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.05.2008.

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26031).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (de l’11.06.2008 al 12.06.2008).

Finiment del termini: 13.06.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.05.2008.
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Projecte	de	llei	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	
clàusules	concretes	en	matèria	de	dret	
català	que	s’hagin	d’inscriure	en	un	re-
gistre	de	la	propietat,	mercantil	o	de	
béns	mobles	de	Catalunya
Tram. 200-00036/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26032).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.05.2008 al 30.05.2008).

Finiment del termini: 02.06.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.05.2008.

Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare-
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 200-00037/08

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

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26032).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.05.2008 al 30.05.2008).

Finiment del termini: 02.06.2008, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.05.2008.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 16.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi (reg. 23762)

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (1)

«El Parlament de Catalunya: 

a) Manifesta el seu respecte per la voluntat expressada 
pel Parlament de Kosovo d’esdevenir un Estat indepen-
dent.

b) Afirma el seu convenciment que la definició de l’es-
tatus jurídic definitiu de Kosovo, com qualsevol procés 
d’alteració de les fronteres dels Estats membres de Na-
cions Unides, requereix el ple respecte a la legalitat 
internacional, garantint el respecte pels drets humans 
i els drets de les minories.

c) Trasllada al Govern d’Espanya la necessitat que: 

a. Els països europeus prenguin un paper més actiu en 
l’estabilitat i el desenvolupament de la regió dels Bal-
cans Occidentals, i defensin la viabilitat d’Estats demo-
cràtics, pluriètnics i multireligiosos que es converteixin 
en focus d’estabilitat, seguretat i convivència entre les 
diferents minories nacionals o religioses.

b. Les Nacions Unides trobin l’encaix definitiu entre la 
voluntat del poble kosovar i la legalitat internacional.

c. La Unió Europea reconegui i integri el mapa polític 
resultant de les decisions de Nacions Unides.»
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Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	dels	trens	convencionals	de	Renfe	
entre	Barcelona	i	Madrid
Tram. 250-00843/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tarifes	
del	tren	d’alta	velocitat	entre	Madrid	i	
Barcelona
Tram. 250-00844/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’una	unitat	de	cirurgia	torà-
cica	a	l’Hospital	Arnau	de	Vilanova,	de	
Lleida	(Segrià)
Tram. 250-00845/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posada	
en	marxa	d’una	unitat	de	cirurgia	pedi-
àtrica	a	l’Hospital	Arnau	de	Vilanova,	de	
Lleida	(Segrià)
Tram. 250-00846/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’actualit-
zació	del	mapa	escolar	pel	que	fa	a	les	
Franqueses	del	Vallès	(Vallès	Oriental)	
i	la	construcció	d’un	centre	d’educació	
infantil	i	primària	i	d’educació	secundà-
ria	en	aquest	municipi
Tram. 250-00847/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 26379).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’especifi-
cació	del	cost	del	cànon	digital	en	els	
tiquets	i	les	factures	emesos	per	la	com-
pra	de	productes	digitals
Tram. 250-00849/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
ció	de	la	prostitució
Tram. 250-00850/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	línia	de	finançament	específic	a	
l’Institut	Català	de	Finances	per	a	facili-
tar	l’accés	a	l’habitatge	protegit
Tram. 250-00851/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	programa	d’actes	commemora-
tius	del	seixantè	aniversari	de	la	Decla-
ració	universal	dels	drets	humans
Tram. 250-00852/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	crea-
ció	d’un	jutjat	especialitzat	en	violència	
masclista	al	partit	judicial	de	Reus
Tram. 250-00853/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
del	centre	d’atenció	primària	d’Albinya-
na	(Baix	Penedès)
Tram. 250-00854/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	posa-
da	en	funcionament	d’un	centre	de	dia	
d’atenció	a	la	gent	gran	a	Albinyana	
(Baix	Penedès)
Tram. 250-00855/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’estudis	per	a	ajustar	les	limitaci-
ons	de	velocitat	de	les	carreteres	a	les	
característiques	tècniques	que	consten	
a	les	senyalitzacions
Tram. 250-00856/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	al	Gironès
Tram. 250-00857/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	al	Baix	Penedès
Tram. 250-00858/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	centre	
d’atenció	primària	del	barri	de	Sanfeliu,	
de	l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelo-
nès)
Tram. 250-00859/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	instal-
lació	de	pantalles	d’insonorització	a	la	
ronda	de	Dalt	al	pas	pel	barri	de	Sanfe-
liu,	a	l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barce-
lonès)
Tram. 250-00860/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
d’un	pla	d’inclusió	social	per	al	període	
2008-2010
Tram. 250-00861/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	perllon-
gament	de	la	carretera	T-315	des	de	la	
carretera	N-340	fins	al	port	de	Tarra-
gona
Tram. 250-00862/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	perllon-
gament	de	la	carretera	T-3141	des	de	
la	carretera	N-340	fins	a	l’avinguda	del	
Cavet
Tram. 250-00863/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	servei	de	
trens	de	viatgers	amb	destinació	o	inici	
a	les	comarques	de	Tarragona	i	sobre	
el	manteniment	i	l’adequació	de	la	línia	
ferroviària	Reus	-	Saragossa
Tram. 250-00864/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rebaixa	
de	les	tarifes	del	servei	del	tren	d’alta	
velocitat	entre	l’estació	del	Camp	de	
Tarragona	i	la	de	Sants
Tram. 250-00865/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dificultat	
de	l’accés	al	servei	del	tren	d’alta	veloci-
tat	a	l’estació	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 250-00866/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reducció	
i	l’homogeneïtzació	dels	preus	dels	bit-
llets	del	tren	d’alta	velocitat	i	l’inici	d’un	
servei	de	trens	de	mitjana	distància
Tram. 250-00867/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’accessi-
bilitat	al	metro	de	les	persones	amb	dis-
capacitats
Tram. 250-00868/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	comissió	de	treball	per	al	finança-
ment	dels	municipis	turístics
Tram. 250-00869/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
de	la	premsa	escrita	independent	en	
aranès
Tram. 250-00870/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
dels	recursos	destinats	a	les	organitza-
cions	no	governamentals	que	treballen	
en	l’àmbit	de	la	sida
Tram. 250-00871/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	de	garanties	per	a	limitar	a	un	mes	
les	llistes	d’espera	per	a	proves	de	diag-
nòstic	del	Servei	Català	de	la	Salut
Tram. 250-00872/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	a	
la	constitució	d’un	clúster	d’empreses	
papereres	a	les	comarques	de	Girona
Tram. 250-00873/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	planifi-
cació	d’un	nou	hospital	a	Vilanova	i	la	
Geltrú	(Garraf)
Tram. 250-00874/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’efectius	dels	Mossos	d’Es-
quadra	al	Baix	Empordà
Tram. 250-00875/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
de	l’Hospital	Comarcal	de	l’Alt	Penedès	
amb	el	personal	i	les	infraestructures	
necessaris	per	a	reduir	les	llistes	d’es-
pera
Tram. 250-00876/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	neces-
sitat	de	modificar	els	panells	que	infor-
men	sobre	l’estany	de	Sant	Maurici	a	la	
carretera	C-13,	entre	Salàs	de	Pallars	i	
Espot
Tram. 250-00877/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	comu-
nicació	al	Parlament	de	les	sol·licituds	
de	dictamen	que	el	Govern	fa	al	Consell	
Consultiu
Tram. 250-00878/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	jutjat	mercantil	al	partit	judicial	de	
Terrassa	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00880/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	d’hores	lectives	de	les	as-
signatures	d’educació	per	a	la	ciutada-
nia	i	els	drets	humans	i	d’educació	ètica	
cívica
Tram. 250-00881/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 26379).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.05.2008 al 23.05.2008).

Finiment del termini: 26.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’educació	infantil	i	
primària	a	les	Cabanyes	(Alt	Penedès)
Tram. 250-00882/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	urgent	de	dos	centres	d’educa-
ció	infantil	i	primària	i	un	institut	d’edu-
cació	secundària	a	les	Franqueses	del	
Vallès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00883/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	garan-
timent	del	subministrament	d’aigua	a	
l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-00884/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 26410).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.05.2008 al 23.05.2008).

Finiment del termini: 26.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	control	i	
el	reaprofitament	de	l’aigua	que	es	perd	
a	la	xarxa	de	distribució	de	l’Àrea	Metro-
politana	de	Barcelona
Tram. 250-00885/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 26410).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.05.2008 al 23.05.2008).

Finiment del termini: 26.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	garantia	
de	la	presència	de	la	bandera	espanyola	
a	la	delegació	de	la	Generalitat	a	Berlín
Tram. 250-00886/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 26379).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.05.2008 al 23.05.2008).

Finiment del termini: 26.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.05.2008.
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Proposta	de	resolució	de	petició	de	
destitució	del	delegat	de	la	Generalitat	
a	Alemanya
Tram. 250-00887/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 26379).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.05.2008 al 23.05.2008).

Finiment del termini: 26.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adaptació	
del	règim	jurídic	del	personal	al	servei	
de	l’Administració	de	la	Generalitat	a	
l’Estatut	bàsic	de	l’empleat	públic
Tram. 250-00888/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza-
ció	d’aigua	de	mar	a	les	piscines	dels	
establiments	turístics
Tram. 250-00889/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza-
ció	d’aigua	regenerada	per	a	regar	els	
jardins	dels	establiments	turístics
Tram. 250-00890/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
de	la	unitat	de	la	col·lecció	diocesana	
del	Museu	de	Lleida
Tram. 250-00891/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Ripollès,	la	Garrotxa	i	el	Berguedà	
en	l’àrea	territorial	d’aplicació	dels	ajuts	
per	a	estudiants	universitaris	de	l’Alt	Pi-
rineu,	l’Aran	i	el	Solsonès
Tram. 250-00892/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	l’atenció	
educativa	a	l’alumnat	amb	altes	capaci-
tats	intel·lectuals
Tram. 250-00893/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	i	l’acolliment	de	nous	alumnes	du-
rant	el	curs	escolar
Tram. 250-00894/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	dotació	
del	centre	Sol	del	Solsonès,	de	Solsona,	
amb	un	vehicle	adaptat
Tram. 250-00895/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	destina-
ció	del	tercer	pis	del	Centre	Sanitari	del	
Solsonès	a	centre	residencial	d’ingrés	
mèdic	per	a	pacients	amb	malaltia	men-
tal	o	degenerativa
Tram. 250-00896/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	reforma	
i	la	millora	de	les	carreteres	LV-4241	i	
BV-4241
Tram. 250-00898/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	convo-
catòries	d’ajuts	per	a	estudiants	univer-
sitaris	de	les	comarques	de	muntanya
Tram. 250-00900/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Fascicle segon
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Proposta	de	resolució	sobre	la	partici-
pació	en	el	projecte	de	rehabilitació	de	
la	basílica	de	Santa	Maria,	de	Mataró	
(Maresme)
Tram. 250-00901/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	centre	comarcal	d’acollida	d’ani-
mals	al	Vendrell	(Baix	Penedès)	i	so-
bre	l’elaboració	d’un	mapa	territorial	
d’instal·lacions	d’acollida	d’animals
Tram. 250-00902/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	signatu-
ra	d’un	conveni	per	a	reformar	el	pont	
de	Malany,	a	la	Sénia	(Montsià)
Tram. 250-00903/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	de	menors	a	Tarra-
gona
Tram. 250-00904/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	renego-
ciació	del	contracte	programa	2007-2008	
entre	l’Autoritat	del	Transport	Metropo-
lità	i	l’Estat
Tram. 250-00905/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
d’efectius	policíacs	a	la	Conca	de	Bar-
berà
Tram. 250-00906/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	el	túnel	de	
Comiols
Tram. 250-00907/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’extensió	
del	concert	educatiu	al	batxillerat
Tram. 250-00908/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’estudi	per	
a	dotar	l’Hospital	Arnau	de	Vilanova,	de	
Lleida	(Segrià),	d’una	unitat	de	cirurgia	
toràcica
Tram. 250-00909/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	grup	de	treball	sobre	l’autisme
Tram. 250-00910/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	millo-
ra	de	la	carretera	C-59	entre	Caldes	de	
Montbui	i	Sant	Feliu	de	Codines
Tram. 250-00911/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senya-
lització	de	les	carreteres	del	Vallès	Ori-
ental	per	a	alertar	de	la	presència	de	
senglars
Tram. 250-00912/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	concre-
ció	d’un	calendari	de	les	millores	i	les	
reparacions	que	ha	de	fer	Adif	amb	re-
lació	a	les	obres	del	tren	d’alta	velocitat	
entre	la	Roca	del	Vallès	i	la	Batllòria
Tram. 250-00913/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
i	la	millora	del	centre	d’atenció	primària	
de	Bellavista,	de	les	Franqueses	del	Va-
llès	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00914/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	catalo-
gació	de	la	raça	de	la	vaca	pallaresa
Tram. 250-00915/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	dels	estudis	de	biomedicina	a	la	
Universitat	de	Lleida
Tram. 250-00916/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	places	de	medicina	a	la	Universitat	
de	Lleida
Tram. 250-00917/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	dèficit	
de	professorat	de	medicina	a	la	Univer-
sitat	de	Lleida
Tram. 250-00918/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
dels	accessos	a	Juneda	(Garrigues)
Tram. 250-00919/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’assump-
ció	de	competències	executives	en	ma-
tèria	de	seguretat	nuclear
Tram. 250-00921/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cessió	
del	quarter	del	Bruc
Tram. 250-00922/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza-
ció	de	l’expressió	íntegra	dels	topònims	
en	els	senyals	de	direcció	i	orientació	
de	les	carreteres
Tram. 250-00923/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	baixador	de	Renfe	a	Bellvei	
(Baix	Penedès)
Tram. 250-00924/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia-
ció	fins	a	cinc	mil	habitants	del	límit	de	
població	perquè	els	ajuntaments	pu-
guin	accedir	a	les	compensacions	que	
el	Decret	69/2008	estableix	pel	paga-
ment	de	retribucions	a	càrrecs	d’elec-
ció	pública
Tram. 250-00925/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 26277).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	els	jutjats	
penals	d’executòries
Tram. 250-00970/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 25947 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución

exPosiCión de motivos

La creación y funcionamiento de los Juzgado Penales 
de Ejecutorias, si bien ha podido suponer cierta dismi-
nución en la carga de los Juzgados de lo Penal ordinari-
os, no ha logrado dotar a la ejecución de las sentencias 
penales de la agilidad y eficacia que esta fase procesal 
demanda.

Un reciente informe del Servicio de Inspección del Con-
sejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a la 
situación que presentan los Juzgados Penales de Ejecu-
torias de España desvela datos preocupantes sobre las 
circunstancias actuales de estos juzgados en Cataluña.

Así, según dicho informe, Cataluña es la Comunidad 
Autónoma donde hay más sentencias penales pendientes 
de ejecución (el 20,01% de toda España), excediendo 
la carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales 
de Ejecutorias barceloneses en un 52,24% el módulo 
de 2.655 expedientes por Juzgado Penal especializado 
previsto por el CGPJ para estos órganos.

La causa de esta situación de colapso y de desborda-
miento no es, de acuerdo con el Servicio de Inspección 
del CGPJ, una baja actividad resolutoria por parte de 
los órganos analizados, sino una serie de circunstancias 
que impiden un óptimo desarrollo de la actividad de 
estos juzgados.

Entre estas circunstancias se señalan como causa de la 
situación la elevada movilidad funcionarial que provoca 
que, en determinados casos, el porcentaje de la plantilla 
de estos Juzgados cubierta por personal interino llegue 
al 90%, la falta de experiencia en el orden jurisdiccional 
penal del personal adscrito o la descoordinación. Tam-
bién el número insuficiente de Magistrados, Secretarios 
y funcionarios de los órganos y una carga de trabajo 
calificada en el propio informe de «a todas luces ina-
barcable.» A estas serias carencias se habría de sumar 
la falta de un sistema informático para controlar las 
distintas fases procesales de las Ejecutorias.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

ProPuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a

1. Mantener las medidas de apoyo actualmente conce-
didas y aprobar nuevas medidas de refuerzo para los 
Juzgados de Ejecutorias de Barcelona.

2. Cubrir las plazas vacantes existentes en estos Juzga-
dos con personal titular.

3. Facilitar la formación necesaria al personal interino 
para permitir el desarrollo de su trabajo con la calidad 
necesaria para el correcto funcionamiento de estos ór-
ganos.

4. Crear e implantar un sistema informático de gesti-
ón procesal propio para los Juzgados de Ejecutorias de 
Barcelona que de pleno cumplimiento a las necesidades 
de estos órganos.

5. Modificar los boletines estadísticos de estos Juzga-
dos de modo que reflejen la situación en cuanto a carga 
de trabajo, la capacidad de resolución y pendencia y 
distintos aspectos de la ejecutoria como la situación de 
busca y captura, cumplimiento por tipo de pena u otras 
informaciones que permitan una mejor interpretación 
de los datos aportados.

6. Crear e implantar un sistema de Oficina Judicial para 
los Juzgados Penales de Ejecutorias.

7. Analizar las necesidades reales de plantilla de estas 
sedes judiciales.

8. Estudiar la pertinencia de retornar la competencia de 
ejecución a los Juzgados de lo Penal ordinario.

Palau del Parlament, 9 de mayo de 2008

 El diputado de Ciutadans - 
El Portavoz Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	i	la	prolongació	de	la	línia	de	
tren	Barcelona	-	Vic	-	Puigcerdà
Tram. 250-00971/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 25961 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa del Parlament

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías Sánchez, 
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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 davant de la 
Comissió de Política Territorial: 

exPosiCió de motius

La línia Barcelona - Granollers - Vic - Puigcerdà - la Tor 
de Querol requereix actuacions de millora. La necessitat 
més urgent és el desdoblament del seu recorregut fins 
a Vic i Ripoll per tal de poder garantir un increment 
de freqüències i de velocitat comercial que en aquest 
moment la via única fa difícil de millorar.

Aquesta via te un gran potencial com a via de comu-
nicació amb el Pirineu i França. Per potenciar-la calen 
importants inversions que en època del Govern del Par-
tit Popular es van començar a executar. Així va haver 
un compromís de l’administració de l’Estat d’invertir 
inicialment més de 141 milions d’euros en la millora de 
la via a part de totes les obres que ja s’havien executat, 
entre elles, la integració del ferrocarril a Vic.

En els darrers pressupostos de l’Estat aprovats pel Go-
vern del Partit Popular per l’any 2004, es preveia una 
programació plurianual de més de 130 milions d’euros 
d’inversions en aquesta línia fins el 2010 dels quals 91 
s’havien d’invertir en el període 2004-2007. La reali-
tat ha estat que durant el Govern del Partit Socialista 
s’ha deixat d’invertir 30 milions d’euros en el període 
2004-2007 i que la programació d’obres s’ha reduït a 
91 milions d’euros, 40 milions d’euros menys dels pre-
vistos pel govern del PP.

La potenciació de la via passa també per poder ofe-
rir més destinacions. La prolongació de la línia des de 
Puigcerdà cap a La Seu d’Urgell i Andorra pot fer in-
crementar notablement la potencial demanda d’usuaris 
d’aquesta línia alhora que incrementa les possibilitats 
de mobilitat amb transport públic dels ciutadans dels 
Pirineus i és convertiria en una alternativa a la carretera 
pel turisme d’hivern.

La prolongació del tren fins la Seu d’Urgell i Andorra és 
convertiria en un important element vertebrador del ter-
ritori que garantiria una major freqüència i afluència de 
passatgers. Aquesta prolongació i el conjunt de la línia 
haurien d’adaptar-se a l’ample internacional per tal de 
convertir-la en una línia internacional que servís de via 
de sortida alternativa cap a França tant per passatgers 
com per a mercaderies.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat i a l’empresa 
ADIF que: 

1. Iniciï els tràmits per a prolongar la línia de tren Bar-
celona - Vic - Puigcerdà fins a la Seu d’Urgell i An-
dorra.

2. Iniciï al més aviat possible les obres de desdoblament 
de la línia de ferrocarril entre Barcelona i Vic, així com 
la seva adaptació a l’ample UIC en tot el seu recorregut 
fins a la frontera francesa.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’aïllament	
tèrmic	dels	edificis
Tram. 250-00972/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25976 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Antoni Fernández 
Teixidó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

ProPosta de resoluCió Per a aProPar Catalunya als 
nivell euroPeus d’aïllament tèrmiC dels edifiCis

exPosiCió de motius

L’any 2002 la Directiva 2002/91/CE del Parlament Eu-
ropeu i del Consell relativa a l’eficiència energètica del 
edificis afirmava que l’eficiència energètica constitueix 
una part important del conjunt de polítiques i mesures 
necessàries per al compliment del Protocol de Kioto, i 
assenyalava el sector dels edificis com a un dels eixos 
prioritaris on incidir en aquesta matèria, ja que aquest 
sector absorbeix més del 40% del consum final d’ener-
gia a la Unió Europea, per davant del sector de la in-
dústria i del sector del transport.

Aquest important consum energètic dels edificis pot 
atribuir-se en un 50% al consum que realitzem en 
climatització, tant sigui calefacció o refrigeració. De 
manera que, racionalitzant aquesta demanda energèti-
ca procedent de la climatització a través de l’aïllament 
tèrmic dels edificis, pot reduir-se notablement el seu 
consum energètic total.

El consum energètic dels edificis de Catalunya és molt 
elevat, si es compara per exemple amb el consum ener-
gètic dels edificis del sud de França. Aquest diferencial 
és conseqüència del diferent nivell d’aïllament tèrmic 
dels edificis, ja que en determinats països europeus hi 
ha hagut un increment permanent de les exigències en 
matèria d’estalvi i eficiència energètica d’aquests.

És a dir, amb una política més exigent en matèria d’aï-
llament tèrmic dels edificis es pot aconseguir una re-
ducció de la demanda energètica sostenible en el temps 
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i, en conseqüència, una reducció de la dependència 
energètica de l’exterior i una reducció de les penalit-
zacions per excés d’emissions de CO2. A més a més, 
l’aïllament tèrmic no només és preventiu, sinó que té 
una rendibilitat econòmica molt elevada ja que perdura 
en l’edifici durant tota la seva vida útil i no requereix 
manteniment.

A l’Estat espanyol, a través de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d’ordenació de l’edificació, es va voler 
avançar en l’estalvi i l’eficiència energètica dels edifi-
cis amb l’elaboració d’un Codi Tècnic de l’Edificació, 
que no s’aprovaria fins el 2006, i que deixava la porta 
oberta a les administracions competents –en el nostre 
cas, la Generalitat de Catalunya– a complementar-lo. 
Amb el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis, la Generalitat de Catalunya feia un pas 
endavant, fins i tot abans d’aprovar-se el Codi Tècnic 
espanyol, i establia uns valors límit de transmitàncies 
tèrmiques. Malauradament, els valors límits establerts 
quedarien lluny de les normatives de països europeus 
veïns i vindrien a exigir el que per tots són usos i prac-
tiques habituals.

Donada aquesta distància existent entre el nivell d’aï-
llament tèrmic exigit en els edificis situats a Catalunya 
vers altres països europeus amb condicions climàtiques 
similars, cal fer encara un altre pas endavant que, en una 
primera fase, consistiria en incrementar els paràmetres 
mínims exigits d’aïllament tèrmic de façanes, sostres i 
terres dels edificis en obres de nova construcció i reha-
bilitació integral. Un cop assolits aquests nivells que en 
posarien al dia amb Europa, ja s’avançaria cap a l’òptim 
econòmic entre el cost d’inversió i el cost de l’energia 
estalviada, per acabar tenint, en una tercera fase, el que 
es consideren «cases de baix consum d’energia o cases 
passives».

Per tant, doncs, des de Convergència i Unió es considera 
necessari que a Catalunya s’obri de nou un debat en 
relació a l’aïllament tèrmic dels edificis per a fer un pas 
endavant i situar-nos als nivells europeus de referència, 
que equivaldrien als nivells d’aquells països amb els 
quals Catalunya té condicions climàtiques similars. I, 
necessàriament, aquest pas endavant implicaria una mo-
dificació del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis, rebaixant els valors límits de transmitàn-
cia tèrmica (W/m².K) de cada una de les diferents zones 
climàtiques establertes per a Catalunya.

Apropant els valors límit de transmitància tèrmica dels 
edificis a Catalunya als que actualment hi ha vigents 
a França (on ja estan estudiant majors exigències), 
s’aconseguiria una reducció de la demanda energètica 
de l’entorn del 25%, amb tan sols un increment del 0,3% 
del cost de la inversió, i una reducció molt important 
d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

Així mateix, en la Disposició addicional Vintena de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
s’obliga el Govern a crear un catàleg d’incentius a l’eco-
eficiència i a dotar-lo d’un fons econòmic específic, per 
tal d’ajudar als promotors en la incorporació d’elements 
que incrementin l’ecoeficiència en els habitatges.

És per tot això que el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

ProPosta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya:

a) manifesta la seva voluntat d’iniciar, en el sí de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament 
de Catalunya, el debat sobre la necessitat d’apropar-nos 
als nivells europeus de referència en relació a les exigèn-
cies d’aïllament tèrmic dels edificis de Catalunya.

b) insta el Govern de la Generalitat a modificar el 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 
edificis, tot rebaixant els valors límits de transmitància 
tèrmica (W/m².K) dels edificis per a cada una de les 
diferents zones climàtiques establertes per a Catalunya, 
incrementant, d’aquesta manera, el grau d’exigència en 
matèria d’aïllament tèrmic establert pel Codi Tècnic 
de l’Edificació.»

Palau del Parlament de Catalunya, 21 d’abril de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	senyal	de	circulació	que	avisi	dels	
punts	negres	de	la	xarxa	de	carreteres	
i	autopistes
Tram. 250-00973/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25977 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

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

ProPosta de resoluCió sobre la CreaCió d’un senyal 
de tràfiC que avisi i alerti els ConduCtors dels Punts 
negres de la xarxa de Carreteres i autoPistes de Ca·
talunya

exPosiCió de motius

La seguretat vial és un element clau en les societats 
modernes d’avui en dia.

Identificar situacions perilloses a les carreteres, deter-
minar quins factors afecten i buscar les solucions apro-
piades per aconseguir una millora global de la seguretat 
vial, són tasques essencials d’un Govern responsable i 
compromès amb la ciutadania. Des de fa uns anys s’han 
multiplicat les iniciatives en aquest àmbit, com així ho 
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demostren les diverses campanyes mediàtiques de cons-
cienciació vial, els controls d’alcoholèmia nocturns i la 
implantació dels radars de control de la velocitat.

Els accidents mortals però, es concentren sovint en 
llocs ben determinats; els anomenats punts negres, 
com cruïlles perilloses, llargs trams rectes de carrete-
res comarcals o vies ràpides que no ofereixen un espai 
d’avançament segur.

La seguretat en els vehicles ha sofert una important 
evolució durant els darrers trenta anys amb la genera-
lització de la instal·lació de cinturons de seguretat, la 
millora del disseny dels vehicles o el desenvolupament 
del sistema d’antiblocatge de frens (ABS).

La senyalització de les carreteres catalanes però, no ha 
seguit cap tipus de procés orientat al reforçament de la 
seguretat vial.

Per tot això, creiem imprescindible la creació d’un se-
nyal de tràfic específic que avisi i alerti als conductors, 
amb la suficient antelació, de l’aproximació d’un tram 
de carretera catalogat com a punt negre i/o d’alt índex 
de sinistralitat.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a portar a 
terme les mesures oportunes per tal de crear i dissenyar 
un senyal de tràfic que alerti els conductors, amb sufi-
cient antelació, dels diversos punts negres i d’alt índex 
de sinistralitat que té la xarxa de carreteres i autopistes 
de Catalunya

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola  Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	Selva
Tram. 250-00974/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25978 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Elena Ribera i Garijo, 
Xavier Crespo i Llobet, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, 
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 gratuïtat del trans·
Port PúbliC Per a les Persones amb disCaPaCitat intel·
leCtual a la ComarCa de la selva

exPosiCió de motius

Actualment, una gran part dels ingressos del col·lectiu 
de persones amb discapacitat intel·lectual es destina al 
pagament del transport públic. Aquest fet fa que dismi-
nueixi considerablement el nivell d’ingressos d’aquests 
ciutadans, que no hem d’oblidar depenen totalment del 
transport públic

La gratuïtat en el transport públic per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual és una mesura que ja 
s’aplica des de fa uns anys a la comarca del Barcelonès 
i que ara es reclama s’ampliï també per a la comarca 
de la Selva.

El fet de poder desplaçar-se de manera autònoma és 
per aquestes persones una eina de gran valor ja que 
els ajuda en l’augment de la seva autoestima, i els dóna 
una autonomia totalment necessària per a ells i de gran 
importància per a les seves famílies.

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 de la Gene-
ralitat a garantir la gratuïtat del transport públic per a 
les persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca 
de la Selva.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Ele-
na Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Xavier 
Crespo i Llobet, diputat del G. P. de CiU; Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	concilia-
ció	de	la	vida	laboral,	familiar	i	personal	
i	els	bons	usos	del	temps
Tram. 250-00975/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25979 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de benestar i immigraCió

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, M. Glòria Renom i 
Vallbona, 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:
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ProPosta de resoluCió Per la PromoCió de la ConCilia·
Ció de la vida laboral, familiar i Personal i els bons 
usos del temPs

exPosiCió de motius

Si la política familiar té com a objectiu aportar determi-
nats recursos als que en són beneficiaris, l’harmonitza-
ció de la vida laboral i familiar deixa temps als pares i 
mares perquè puguin dedicar-se de manera intensiva als 
seus fills i filles durant l’etapa en què més ho necessiten, 
i això sense experimentar penalitzacions excessives.

Al mateix temps, es constata que el que cada cop més 
valoren els treballadors i les treballadores és una qua-
litat de vida privada, que no vingui anul·lada pel fet de 
treballar i per la dedicació que la feina exigeix.

Una qüestió que al llarg dels anys noranta ha anat aga-
fant més relleu dins l’àmbit de la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal és la compatibilitat dels 
horaris.

Resoldre les tensions provocades pels desequilibris en-
tre el temps de treball, el temps de la vida quotidiana i 
el temps personal ha de ser un dels eixos bàsics de les 
polítiques socials en el nostre país per avançar vers una 
nova cultura dels horaris i per tant avançar també en la 
organització de la nostra societat.

La manca de coordinació existent entre els horaris de 
treball i els serveis a la ciutadania, tant públics com 
privats, constitueix una de les qüestions clau que afecta 
el benestar de les famílies i que suscita un debat molt 
viu. Per als pares l’activitat econòmica dels quals se 
situa fora de la llar, la incompatibilitat entre els seus 
ritmes de treball i els horaris i les vacances escolars els 
pot representar molts maldecaps.

Les exigències del treball laboral i les exigències tam-
bé de la vida personal i familiar fluctuen en funció de 
moments i situacions concretes al llarg de la vida de les 
persones, i per aquest motiu les polítiques de flexibilitat 
són l’instrument clau per a facilitar l’adaptació de les 
polítiques contractuals a les necessitats de la vida de 
cada persona.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les mesures necessàries, inclo-
ent impulsar accions davant del Govern de l’Estat, per 
tal avançar en les propostes en matèria de conciliació 
de la vida familiar, personal i laboral de les persones 
treballadores contemplades en el llibre «Conciliació i 
nous usos del temps» publicat per l’Institut Català de 
les Dones, i que han de permetre un pas endavant en la 
responsabilitat i el repartiment dels temps i dels treballs 
com a elements imprescindibles per construir un nou 
model social, més equitatiu i sostenible.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu G. P. CiU Diputada G. P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	la	trama	urbana	al	pas	de	l’autopista	
C-31	entre	Montgat	i	Barcelona
Tram. 250-00976/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25980 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca i 
Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen-
ten la següent Proposta de resolució.

exPosiCió de motius

L’autopista C-31 suposa en diferents punts del seu re-
corregut una barrera urbana. Per això entenem que cal-
dria dotar aquesta infraestructura dels tractaments més 
adients per a reconvertir-ho en una via amb un caràcter 
diferent, per tal de fomentar la cohesió urbanística i 
social, especialment pel que fa en el seu traçat pel mu-
nicipi de Badalona.

Atès l’ampli acord existent entre les forces polítiques, 
el Grup parlamentari de Convergència i Unió presenta 
la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a dotar l’au-
topista C-31 entre els municipis de Montgat i Barcelona, 
del tractament similar al que s’ha donat la mateixa via a 
la seva arribada a la ciutat de Barcelona, o a la Gran Via 
de l’Hospitalet de Llobregat essent les mesures de semi-
cobriment, d’impacte acústic, i de permeabilitat entre 
ambdós sentits de la via com a prioritats necessàries per 
a millorar la trama urbana en el transcórrer d’aquesta 
autopista entre aquests municipis.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, diputat del G. P. de CiU; Josep Rull i 
Andreu, diputat del G. P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	les	millo-
res	horàries	i	tarifàries	del	servei	Avant	
de	Renfe	entre	Lleida	i	Barcelona
Tram. 250-00977/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25981 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu Adjunt, Josep Rull i Andreu, Josep Grau 
i Seris, Anna Miranda i Torres, Marta Alòs i López, i 
Carme Vidal i Huguet, diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre les millores horàries 
i tarifàries del servei avant entre lleida i barCe·
lona

exPosiCió de motius

A partir del dilluns 28 d’abril ha entrat en funcionament 
el servei de trens llançadora Avant que permeten viat-
jar entre Lleida, el Camp de Tarragona i Barcelona en 
trens de mitjana distància i en la meitat de temps que 
fins ara. El trajecte Barcelona - Lleida es fa en una hora 
i deu minuts, davant les dues hores del tren regional, i 
el Barcelona - Tarragona en trenta-sis minuts, davant 
l’hora i cinc minuts actuals. Els Avant utilitzen les vies 
i les infraestructures de l’alta velocitat.

El nou servei és més car que els trens regionals tradici-
onals, però més barat que l’AVE. Per bé que l’operadora 
Renfe ha plantejat diverses opcions comercials, l’adre-
çada als usuaris més habituals anomenada Tarjeta Plus, 
de 20 a 50 viatges, es caracteritza per una excessiva rigi-
desa en la mesura que té una validesa de només 30 dies 
naturals des de la primera reserva formalitzada. Sembla 
que aquestes condicions restrictives no tenen massa lò-
gica per a un tipus d’abonament com el descrit.

El servei compta amb sis trens diaris per sentit que des 
de la perspectiva dels usuaris de Lleida esdevé insufi-
cient quant a ofertes d’horaris, més tenint en compte 
que aquest servei és interessant en la mesura que aposta 
per vertebrar el territori. Només amb una oferta que 
s’aproximi a la dels serveis de mitja distància operats 
en xarxa convencional s’aconseguirà estimular d’una 
manera significativa la demanda.

D’altra banda, la línia d’altes prestacions avui està molt 
lluny de la seva màxima capacitat.

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 instar el 
Govern de l’Estat a:

1. Doblar l’oferta del servei Avant entre Lleida i Bar-
celona i viceversa, garantint una freqüència d’un tren 
cada hora en la primera franja del matí i la darrera del 
vespre.

2. Eliminar la limitació temporal de 30 dies naturals per 
a la utilització de la Tarjeta Plus del servei Avant.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Josep M. Pelegrí i Aixut, portaveu adjunt del G. P. de 
CiU; Josep Rull i Andreu, Josep Grau i Seris, Anna 
Miranda i Torres, Marta Alòs i Lòpez, Carme Vidal i 
Huguet, diputades i diputats del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
de	saturació	dels	òrgans	judicials
Tram. 250-00978/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25982 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de JustíCia dret i seguretat 
Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Núria de Gispert i 
Català, 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

exPosiCió de motius

La Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya referent al 2006 i presentada un any després 
en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana 
reflectia una situació greu en molts òrgans judicials del 
territori així com la situació de càrrega excessiva dels 
mateixos. De fet, més del 72% dels jutjats catalans estan 
saturats. I les jurisdiccions que més es ressentien eren la 
contenciosa, la mercantil i els jutjats penals, a Barcelona 
i les jurisdiccions mixtes en el territori.

Per les mateixes dates el Col·legi d’Advocats de Bar-
celona va presentar un informe sobre la situació de la 
Justícia en l’àmbit del Col·legi de Barcelona, que no 
és només Barcelona ciutat sinó que arriba a les ciutats 
on el col·legi té una delegació, com ara, Vilafranca del 
Penedès, Vilanova o Arenys, entre d’altres.

L’esmentat Informe, que no s’ha pogut presentar davant 
aquesta Comissió pels vots en contra dels grups que 
donen suport al Govern, recull les greus mancances que 
a ulls dels advocats pateix l’administració de Justícia a 
Catalunya i proposa una sèrie de solucions.
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Un dels aspectes analitzats a l’informe és també l’enor-
me col·lapse que pateixen els òrgans judicials especi-
alitzats.

A primers de maig ha saltat a la llum pública la satura-
ció dels jutjats penals i la gran quantitat de sentències 
pendents d’execució, notícia provinent de l’estudi elabo-
rat pel Consell General del Poder Judicial, arran del cas 
de la mort d’una nena presumptament a mans d’un adult 
condemnat dues vegades per agressions sexuals i que 
es trobava en llibertat. Estudi que, entre altres aspectes, 
volia conèixer els entrebancs administratius i judicials 
que havien envoltat aquest cas, si els jutjats tenien prou 
mitjans tècnics i materials per exercir la seva funció 
amb garanties, etc.

Catalunya no s’ha salvat de la crítica. De fet, a mitjans 
de gener, convidats per la Jutgessa Degana uns dipu-
tats varen visitar les instal·lacions dels jutjats penals 
d’executòries i ens va lliurar un informe on es reflectia 
la dependència en els assumptes dels quatre jutjats, la 
situació dels interins i dels jutges de reforç.

És per tot això que el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Proposar al Ministeri de Justícia la continuïtat fins 
el juny del 2009 dels jutges de reforç i dels secretaris 
destinats als quatre jutjats d’executòries.

2. Elaborar un estudi sobre la situació d’aquests jutjats, 
des de la seva creació, tenint en compte el nombre d’as-
sumptes pendents, els que entren cada any, el personal 
adscrit i la seva formació, els mitjans tècnics i infor-
màtics de què compten, etc, proposant mesures per la 
seva millora.

3. Proposar per al 2008 i el 2009 la creació permanent 
d’almenys quatre places de jutges i de secretaris desti-
nats als jutjats d’executòries i el reforç de les plantilles 
de funcionaris que resultin de l’informe elaborat oferint 
una formació específica per aquests.

Palau de Parlament, 7 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	i	la	creació	de	jutjats	penals
Tram. 250-00979/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25983 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de JustíCia dret i seguretat 
Ciutadana

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Núria de Gispert i 
Català, 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

exPosiCió de motius

La Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya referent al 2006 i presentada un any després 
en la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 
reflectia una situació greu en molts òrgans judicials del 
territori així com la situació de càrrega excessiva dels 
mateixos. De fet, més del 72% dels jutjats catalans estan 
saturats. I les jurisdiccions que més es ressentien eren la 
contenciosa, la mercantil i els jutjats penals, a Barcelona 
i les jurisdiccions mixtes en el territori.

Per les mateixes dates el Col·legi d’Advocats de Bar-
celona va presentar un informe sobre la situació de la 
Justícia en l’àmbit del Col·legi de Barcelona.

L’esmenta’t Informe, que no s’ha pogut presentar davant 
aquesta Comissió pels vots en contra dels grups que 
donen suport al Govern, recull les greus mancances que 
a ulls dels advocats pateix l’administració de Justícia a 
Catalunya.

Un dels aspectes analitzats a l’informe és també l’enor-
me col·lapse que pateixen els òrgans judicials especi-
alitzats.

A primers de maig ha saltat a la llum pública la satura-
ció dels jutjats penals i la gran quantitat de sentències 
pendents d’execució, notícia provinent de l’estudi elabo-
rat pel Consell General del Poder Judicial, arran del cas 
de la mort duna nena presumptament a mans d’un adult 
condemnat dues vegades per agressions sexuals i que 
es trobava en llibertat. Estudi que, entre altres aspectes, 
volia conèixer els entrebancs administratius i judicials 
que havien envoltat aquest cas, si els jutjats tenien prou 
mitjans tècnics i materials per exercir la seva funció 
amb garanties, etc.

Catalunya no s’ha salvat de la crítica. I segons l’esmentat 
informe el col·lapse judicial ha deixat 56.582 sentències 
sense executar a 31 de desembre del 2007. I es consi-
dera la comunitat on la manca d’execució de sentències 
abasta les proporcions més exagerades.
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De les 56.582 sentències pendents, 34.083 corresponen 
als jutjats penals i la resta als quatre jutjats d’execu-
tòries. Segons el mateix informe, els jutjats catalans 
estarien sobrecarregats en un 52,24 %.

És per tot això que el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Proposar per al 2008 i el 2009 la creació i posada 
en funcionament de 10 jutjats penals distribuïts en el 
territori segons les necessitats que resulten de l’estudi 
elaborat pel departament de Justícia, l’octubre del 2006 
i que haurà de tenir present també, els assumptes pen-
dents a 31 de desembre del 2007.

2. Reforçar amb personal especialitzat els jutjats pe-
nals dels diferents partits judicials, tenint en compte 
les necessitats que es requereixin per a liquidar la llista 
d’espera de les sentències pendents.

3. Revisar els programes informàtics i els mitjans tèc-
nics de què disposen aquests jutjats i implementar els 
canvis necessaris per exercir amb mitjans suficients i 
dignes la seva funció

Palau de Parlament, 7 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	d’especialistes	en	salut	mental	als	
òrgans	judicials
Tram. 250-00980/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25984 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla 
i Jou i Núria de Gispert i Català, diputades 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

exPosiCió de motius

Les malalties mentals i totes aquelles discapacitats que 
tenen afectacions en el funcionament de la persona en 
la seva vida quotidiana, encara ara són força descone-
gudes per a alguns col·lectius professionals que sovint 
han de regular i decidir sobre aspectes vitals d’aquestes 
persones.

Aquest és el cas de molts professionals de l’àmbit ju-
dicial que han d’informar o prendre resolucions sobre 
persones que presenten malalties mentals i que les afec-
ten a elles mateixes o a les seves famílies, a través de 
l’adopció de figures com incapacitacions, tuteles, entre 
d’altres.

És per això que el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió presenta la següent: 

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

– Incorporar especialistes de la salut mental en aquells 
partits judicials que hagin de resoldre un nombre im-
portant d’assumptes relacionats amb malalties mentals, 
especialment a Barcelona.

– Oferir i dur a terme formació específica sobre les 
diferents malalties mentals i les seves afectacions o li-
mitacions en l’exercici de la plena ciutadania, així com 
també d’altres patologies o discapacitats que també te-
nen aquestes afectacions, als professionals que treballen 
en els òrgans judicials de Catalunya i que han d’emetre 
informes sobre aquestes patologies, que poden conduir 
a la seva incapacitació o tutela.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del Grup; Assumpció 
Laïlla i Jou, Núria de Gispert i Català, diputades de 
CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’IES	Ridaura	a	Castell	-	Plat-
ja	d’Aro	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00981/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 25985 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió d’eduCaCió i universitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Xavier Dilmé i Vert, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre la ConstruCCió del nou 
ies ridaura, al muniCiPi de Castell · PlatJa d’aro 
(baix emPordà)

exPosiCió de motius

El Departament d’Educació ha posposat en diverses 
ocasions l’execució del projecte per dotar l’Institut d’En-
senyament Secundari Ridaura, al municipi de Castell-
Platja d’Aro, d’unes noves instal·lacions. D’iniciar les 
obres a principis de 2007 es va passar a principis de 
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2008, després a finals del 2008 i a dia d’avui sembla que 
no hi ha una data concreta. Aquest fet preocupa tant a la 
comunitat educativa del centre com a l’Ajuntament de la 
localitat, i pares, mares i alumnes han iniciat diferents 
mobilitzacions.

La construcció d’aquest nou centre és avui una neces-
sitat inajornable per mantenir la qualitat del servei que 
s’ofereix. Anar més enllà del curs 2010-11 per poder 
disposar del nou equipament suposaria un greu per-
judici per a la comunitat educativa de l’IES Ridaura i 
una renúncia, per part del Govern català, a assumir les 
responsabilitats que té encomanades.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme les actuacions necessàries perquè es liciti, amb 
la màxima urgència, el projecte de construcció del nou 
IES Ridaura, al municipi de Castell - Platja d’Aro, amb 
l’objectiu que les obres s’iniciïn en el decurs de l’any 
2008 i que el centre estigui totalment operatiu el curs 
2010-11.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Dilmé i Vert
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	peatge	
de	l’autopista	C-32	entre	el	Maresme	i	
el	Barcelonès
Tram. 250-00982/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 25986 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de PolítiCa territorial

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

ProPosta de resoluCió sobre l’establiment d’un nou 
règim de Peatge a l’autoPista C·32, en el seu tram ma·
resme · barCelonès

exPosiCió de motius

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i la 
ministra de Foment han signat un protocol per al tras-
pàs a la Generalitat de la carretera N-II al seu pas pel 
Maresme, entre Montgat i Tordera, amb una longitud 
de 52 quilòmetres.

Aquest mateix protocol estableix que la Generalitat ha 
de dur a terme les obres d’una nova infraestructura al-
ternativa a l’N-II i a la C-32 al Maresme i el Ministeri 
de Foment ha de transferir al Govern la inversió cor-
responent, estimada en 400 MEUR. En aquest context, 
es preveu que el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques impulsi la transformació de l’actual 
N-II en una via més urbana i integrada al seu entorn.

Actualment, l’N-II al seu pas pel Maresme registra un 
trànsit sobretot de caràcter local i comarcal i ha perdut 
la seva funcionalitat de via de llarg recorregut. D’una 
banda, els vehicles de llarg recorregut que circulen per 
l’autovia A-2 i circumval·len la ciutat de Barcelona uti-
litzen preferentment l’AP-7. D’altra banda, al Maresme, 
paral·lelament a l’N-II hi ha l’autopista C-32 –de la qual 
és titular la Generalitat– que recull els vehicles que des 
de l’àrea metropolitana volen accedir a les comarques 
gironines i la frontera amb l’Estat francès però de ma-
nera cada vegada més intensa els trànsits comarcals i 
de connexió del Maresme amb Barcelona, arran d’una 
N-II inoperativa per a aquestes funcions.

La transició cap al nou model de mobilitat al Maresme 
ja està comportant una situació de greuge per als usuaris 
maresmencs del conjunt de la xarxa viària de la comar-
ca. En efecte, l’autopista C-32 esdevé, de fet, l’única via 
de comunicació operativa amb Barcelona i comporta el 
pagament de peatge. Amb la nova definició de la N-II 
aquesta situació s’anirà agreujant.

El lògic fóra, des d’ara mateix, discriminar trànsits de 
proximitat i de mobilitat obligada, d’una banda, i de 
llarg recorregut, de l’altra, quant a la gestió de peat-
ges.

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 acordar 
un nou règim de peatge per a l’autopista C-32, al seu pas 
per la comarca del Maresme, en el següents termes:

– Gratuïtat per a tots els usuaris del Maresme que rea-
litzin trànsits de caràcter intracomarcal.

– Bonificacions per als usuaris habituals del Maresme 
cap a Barcelona i viceversa, que puguin arribar al 100% 
del cost del peatge en funció del volum de trànsits men-
suals.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Josep 
Rull i Andreu, Ramon Camp i Batalla, Joan Morell i 
Comas, Benet Maimi i Pou, diputats del G. P. CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	el	resta-
bliment	del	servei	d’atenció	mèdica	al	
nucli	de	Riells	del	Fai,	a	Bigues	i	Riells	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00983/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 26053 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa de la Comissió de salut

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

Un dels objectius de totes les polítiques públiques ha 
de ser el facilitar i millorar l’accés dels ciutadans als 
servis públics, i especialment aquells que esdevenen 
bàsics. Un dels elements cabdals en aquesta línea és el 
factor de proximitat dels esmentats serveis amb els seus 
usuaris potencials.

Al nucli de Riells del Fai hi ha un petit consultori mèdic 
en un local de l’Ajuntament de Bigues i Riells (Vallès 
Oriental). En aquest consultori s’atenia als veïns i veï-
nes de Riells del Fai dos dies a la setmana. Els darrers 
mesos aquest servei s’havia reduït a només un dia a la 
setmana, i des de fa unes setmanes ja no es presta aquest 
servei, amb el greuge i els inconvenients que comporta 
per moltes persones que viuen en aquest nucli.

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

ProPosta de resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a prioritzar, en el marc de les seves actuacions, 
el restabliment, de manera immediata, de la prestació 
del servei mèdic al consultori de Riells del Fai (Vallès 
Oriental).

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	llengua	
del	text	de	les	proves	d’accés	a	la	uni-
versitat
Tram. 250-00984/08

Presentació
Grup Mixt

Reg. 26093 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 20.05.08

a la mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Par-
tido de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por 
los artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución

exPosiCión de motivos

Como cada año, los alumnos que participen en las 
Pruebas de Acceso a la Universidad tendrán derecho 
a solicitar al inicio de cada uno de los exámenes (a ex-
cepción de los de las diferentes lenguas) una copia de 
los enunciados en castellano. Con este propósito, cada 
uno de los tribunales examinadores dispondrá de un 
cierto número de exámenes en esta lengua por si algún 
alumno los solicita.

De esta manera, queda establecido indirectamente que, 
por defecto, todos los exámenes de selectividad serán 
facilitados al alumno en lengua catalana y sólo si éste lo 
manifiesta expresamente, se le proporcionará una copia 
en castellano. El ejercicio de este derecho se ve entor-
pecido, aún más si cabe, por la circunstancia de que la 
información sobre la posibilidad de solicitar el examen 
en lengua castellana depende totalmente de que sus pro-
fesores hayan considerado oportuno comentarlo o del 
énfasis y buena voluntad de los profesores vigilantes de 
las pruebas a la hora de comunicarlo al inicio de cada 
uno de los exámenes.

Esto es así porque en la sección de Acceso a la Univer-
sidad de la página web del Comisionado de Universi-
dad e Investigación dependiente del Departamento de 
Innovación, Universidad y Empresa no se informa en 
ningún lugar de este derecho. Igualmente, el documento 
de instrucciones para las PAU del Curso 2006-2007 
oculta esta posibilidad al informar en uno de sus puntos 
que «los exámenes se pueden contestar en catalán o 
en castellano, con independencia de la lengua en que 
esté escrito el enunciado recibido», obviando que los 
alumnos tienen derecho a solicitar que este enunciado 
esté escrito en castellano.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,
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ProPuesta de resoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a

1. Facilitar de oficio a todos los alumnos y en cada una 
de las pruebas de las PAU, excepto en las de las asigna-
turas de lenguas, los textos de los exámenes en catalán 
y en castellano.

2. Incluir en las instrucciones para las PAU el derecho 
de los alumnos a disponer del texto de las pruebas en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Palau del Parlament, 14 de mayo de 2008

 El diputado de Ciutadans - 
El Portavoz Partido de la Ciudadanía
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIó 
D’ACTUACIó DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	dels	tipus	impositius	
de	l’impost	sobre	el	valor	afegit	aplicats	
a	determinats	béns	i	serveis
Tram. 270-00005/08

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 26300).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 21.05.2008 al 27.05.2008).

Finiment del termini: 28.05.2008, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.05.2008.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	polítiques	en	matèria	
de	dependència
Tram. 302-00100/08

Esmenes presentades
Reg. 26276 i 26295 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 21.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 26276)

a la mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb allò 
que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cambra 
presenta la següent esmena a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació sobre les polítiques en matèria de depen-
dència. (NT.:302-00100/VIII) 

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

D’addició d’un nou punt 6

Pactar amb el Govern de l’Estat una millora del conveni 
entre la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espa-
nya que tingui en compte la realitat social de Catalunya 
així com el diferencial del cost de la vida i del cost en 
l’accés als serveis socials.

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

D’addició d’un nou punt 7

Complir amb el punt primer de la Disposició final pri-
mera de la Llei 39/2006 que estableix que «La efectivi-
dad del derecho a las prestaciones de dependencia 
incluidas en la presente Ley se ejercitará progresiva-
mente, de modo gradual y se realizará de acuerdo con 
el siguiente calendario a partir del 1 de enero de 2007» 
per a que les prestacions i serveis del Pla Individual 
d’Atenció tinguin caràcter retroactiu des de l’u de gener 
de 2007.
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3 esmena núm. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

D’addició d’un nou punt 8

Posar en marxa la prestació econòmica d’assistència 
personal ofertant-la com a possibilitat en la resolu-
ció dels PIA, i regular la figura de l’assistent personal 
Serveis Socials, segons el que preveu la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de Serveis Socials, tot adaptant-la a les 
necessitats reals de la persona depenent i assegurant 
que l’import sigui equivalent al preu residencial al que 
substitueix.

4 esmena núm. 4
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou punt 9

Incrementar el finançament de les prestacions econòmi-
ques per fixar-les en les quantitats màximes aprovades 
pel Reial Decret 7/2008, d’11 de gener, amb l’objectiu 
d’equiparar-les el cost real de l’atenció a Catalunya.

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

D’addició d’un nou punt 10

Arbitrar les mesures necessàries, per a que, en el com-
pliment dels objectius de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència, així com de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, i a l’espera 
dels recursos necessaris per a fer-ho possible, sobre-
tot pel que fa a les places en centres residencials i els 
centres de dia públics i concertats, els usuaris puguin 
accedir a les places col·laboradores amb les mateixes 
condicions per a ser ofertades com a servei en les reso-
lucions dels Programes Individuals d’Atenció (PIAs).

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

Carina Mejías Sánchez

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 26295)

a la mesa del Parlament

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò 
que es determina a l’article 139.4 del Reglament de 
la Cambra, presenten la següent esmena al text de la 
moció subsegüent a la interpel·lació al Govern tram. 
300-00119/08, sobre les polítiques en matèria de depen-
dència (tram. 302-00100/08).

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

Punt 1

«D’acord amb allò que ja ha anunciat el Govern, ga-
rantir una prestació mínima a les persones beneficiàries 
que reben una prestació d’anàloga naturalesa incompa-
tible amb la prestació establerta per la Llei 39/2006».

2 esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 2 

«Continuar vetllant per tal de garantir el dret a escollir 
de les persones usuàries en el marc de l’elaboració de 
Pla Individual d’Atenció».

3 esmena núm. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 3

«Posar tots els mitjans necessaris per tal de respectar 
els terminis establerts legalment per a la valoració de la 
dependència i en la resolució efectiva del Pla Individual 
d’Atenció».

4 esmena núm. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

Punt 5

«Fer un seguiment de les resolucions de PIA que ator-
guen la prestació de cuidador no professional per tal 
d’assegurar que es faci la corresponent alta a la Segu-
retat Social».

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, Portaveu GP ICV
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	política	en	matèria	d’ai-
gua
Tram. 302-00101/08

Esmenes presentades
Reg. 26296 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 21.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 26296)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb 
l’article 139.4 del Reglament de la cambra presenten 
la següent esmena al text de la Moció subsegüent a la 
interpel·lació (tram. 300-00123/08) sobre la política en 
matèria d’aigua (tram. 302-00101/08).

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

Esmena única. De substitució. Nova redacció:

El Parlament insta el govern a:

Promoure i liderar un procés de diàleg i concertació, 
amb representants dels grups parlamentaris, dels agents 
socials, territorials, acadèmics, científics i ambientalis-
tes més representatius, sobre els criteris a aplicar en la 
planificació i gestió del cicle de l’aigua i de la política 
hidràulica a mig i llarg termini, en base a la sostenibi-
litat ambiental, el reequilibri territorial, la cohesió i la 
participació social que es deriven de l’aplicació de la 
Directiva Marc de l’aigua a Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, portaveu GP ICV-EUiA

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	les	finances	de	la	Gene-
ralitat
Tram. 302-00104/08

Esmenes presentades
Reg. 26293 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 21.05.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 26293)

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament de la cam-
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les finan-
ces de la Generalitat (N.T. 302-00104/08).

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

Esmena única. De substitució del text de la Moció. Nova 
redacció:

«El Parlament de Catalunya, valorant la necessitat de 
disposar de la màxima informació sobre l’evolució i 
gestió de les finances de la Generalitat:

1. Manifesta la necessitat d’accelerar la posada en fun-
cionament de l’Oficina Pressupostària del Parlament, 
regulada en l’article 203 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, abans del 30 de juny de 2009.

2. Instar el Govern de la Generalitat a continuar mi-
llorant la transparència en la publicació d’informació 
sobre les finances públiques, a través de l’elaboració 
i aprovació d’un calendari de difusió i informació de 
les dades relatives a l’execució de les finances de la 
Generalitat.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Jaume Bosch i Mes-
tres, portaveu GP ICV-EUiA
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO-
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES O 
MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE COMP-
TES

Procediment	relatiu	a	l’Informe	de	fis-
calització	26/2007,	referent	al	Consell	
Comarcal	de	l’Alta	Ribagorça,	corres-
ponent	a	l’exercici	2003
Tram. 258-00012/08

Sol·licitud de presentació de l’informe

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 24915).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, sessió del 20.05.2008.

4. INFORMACIó

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

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
sobre	l’ús	de	la	bicicleta	com	a	mitjà	
sostenible	i	saludable	de	mobilitat
Tram. 401-00021/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 37, 21.05.2008, DSPC-P 52

El Parlament de Catalunya remarca l’ús creixent que els 
ciutadans fan de la bicicleta com a vehicle per a la mobi-
litat quotidiana i com a instrument de lleure, es fa ressò 
de la demanda constant d’itineraris segurs per a aquest 
vehicle i expressa la necessitat de regular la convivència 
entre vianants, bicicletes i vehicles de motor.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya constata 
que: 

– L’ús de la bicicleta contribueix a millorar la qualitat de 
vida dels qui la utilitzen i ofereix nombrosos avantatges 
socials, en la mesura que és un vehicle silenciós, net, 
assequible i sostenible.

– La bicicleta ajuda a reduir la congestió del trànsit urbà, 
perquè necessita poc espai, tant en moviment com apar-
cada.

– L’ús de la bicicleta ajuda a reduir la contaminació i 
millora la qualitat dels espais públics urbans.

Per tot això, el Parlament de Catalunya manifesta que: 

– Cal desenvolupar el potencial de la bicicleta a Cata-
lunya i garantir-ne ús segur: tothom té dret a anar en 
bicicleta amb seguretat, tant en els itineraris urbans com 
en els itineraris interurbans o rurals.

– Cal que totes les organitzacions implicades i totes les 
administracions de Catalunya facin més promoció de 
la bicicleta per permetre la consolidació d’una cultura 
que n’afavoreixi l’ús.

– Cal que els espais urbans siguin dissenyats de manera 
que la bicicleta hi pugui circular amb seguretat i evitant 
conflictes amb els altres usuaris de la via pública.

– Cal que els poders públics atorguin a la bicicleta el 
mateix valor i la mateixa funcionalitat que als altres 
mitjans de transport.

– Les administracions públiques han de procurar mi-
llorar i incrementar les xarxes d’itineraris ciclistes, i 
afavorir-hi la intermodalitat i la multimodalitat.
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– Les administracions públiques han d’impulsar políti-
ques de promoció de l’ús de la bicicleta i han d’establir 
incentius fiscals a favor de l’ús quotidià de la bicicleta 
com a mitjà de mobilitat.

– S’han de desplegar programes d’educació, formació 
i informació ciutadanes sobre l’ús de la via pública i 
sobre el respecte a les normes de seguretat viària.

Finalment, el Parlament de Catalunya, coneixedor del 
Pla estratègic de la bicicleta, elaborat pel Govern: 

– Encoratja els responsables del desplegament del Pla a 
impulsar decididament aquest instrument de promoció 
de la mobilitat ciclista.

– Insta totes les administracions públiques de Catalunya 
a implementar el Pla, d’acord amb llurs competències, 
amb la major promptitud i amb la màxima eficiència.

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

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

Accés al ple exercici de la condició de par-
lamentari

mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de 
maig de 2008, atès que el diputat Sr. Antoni Llevot 
Lloret ha complert els requisits que estableix l’article 
16.1 del Reglament (credencial: reg. 26197; acatament 
de la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya: reg. 26251; declaració d’incompatibilitats: 
reg. 26253 i 26254), ha constatat i ha manifestat que ha 
accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

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

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Política	
Territorial
Tram. 410-00006/08

Substitució de diputats
Reg. 25938 i 25940  / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 20.05.2008

Baixa: Marta Camps i Torrens

Alta: Agnès Pardell i Veà

Composició	de	la	Comissió	de	Medi	
Ambient	i	Habitatge
Tram. 410-00007/08

Substitució de diputats
Reg. 25937 i 25939 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 20.05.2008

Baixa: Marta Camps i Torrens

Alta: Daniel Font i Cardona
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4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició	del	Grup	Parlamentari	So-
cialistes	-	Ciutadans	pel	Canvi
Tram. 399-00004/08

Adscripció de diputats del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 26252 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.05.2008

a la mesa del Parlament

Antoni Llevot Lloret, d’acord amb el disposa l’article 
20.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, mani-
festa la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

I perquè així consti, ho signa

al Palau del Parlament, el dia 20 de maig de 2008

Antoni Llevot Lloret Miquel Iceta i Llorens
 Portaveu del Grup Parlamentari

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
106/VIII,	sobre	les	actuacions	i	les	políti-
ques	relatives	als	delictes	amb	violència	
i	als	delictes	contra	la	llibertat	sexual
Tram. 290-00083/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 26072 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 20.05.2008

a la mesa del Parlament

Núm. de resolució: 290-00083/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 106/
VIII, sobre les actuacions i les polítiques relatives als 
delictes amb violència i als delictes contra la llibertat 
sexual

1. Les propostes de la Comissió per a l’estudi de les 
mesures de prevenció de la reincidència en delictes 
greus.

En espera de poder comparèixer davant la Comissió de 
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana per tal d’informar 
sobre els resultats dels treballs duts a terme per la Co-
missió per a l’estudi de les mesures de prevenció de la 
reincidència en delictes greus, s’informa que s’ha creat 
mitjançant Resolució JUS/2362/2007, de 24 de juliol, 
com una iniciativa conjunta de la Fiscalia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i el Departament de 
Justícia.

La raó és la preocupació social i governamental creixent 
pel tractament que han de rebre els responsables penals 
de delictes greus, en especial d’aquells que es cometen 
de forma violenta, així com a l’objectiu de potenciar la 
seguretat i l’atenció de les víctimes i dels ciutadans.

La Comissió, que ja ha finalitzat els seus treballs, ha tin-
gut un caràcter multidisciplinari, ja que en aquesta pro-
blemàtica incideixen diferents àmbits del coneixement. 
I, d’aquesta manera, ha comptat amb professionals de 
reconegut prestigi del món del dret, mèdic, policial i de 
la comunicació.

L’objectiu de la Comissió ha estat l’estudi i l’elaboració 
de propostes relatives al conjunt d’actuacions que en 
l’àmbit públic permetin la prevenció dels delictes greus. 
Per tal de disminuir el risc de reincidència la Comissió 
formula diferents propostes, entre les quals cal remarcar 
la reforma del Codi Penal en el sentit d’afegir la vigilàn-
cia de conducta entre les mesures que pot acordar l’òr-
gan judicial quan dicti sentència condemnatòria. També 
es proposa la incorporació a la base de dades policial, 
dels identificadors d’ADN obtinguts de manera no vo-
luntària de tots els condemnats per delictes violents, 
d’acord amb els criteris del Tribunal Constitucional.

A més, i en aquest cas, en relació amb els delictes se-
xuals, la Comissió recomana, en els casos que estigui 
indicat, l’ús de tractaments farmacològics, incloent-hi 
els de supressió hormonal reversible –sempre que es 
compti amb el consentiment del penat– i, de manera 
complementària a altres mesures de tractament psico-
social.

En definitiva, la Comissió ha elaborat propostes concre-
tes i viables, que el Govern de la Generalitat considera 
que tenen un elevat interès general, tot i que excedeix 
l’àmbit territorial i competencial del nostre Govern. 
Aquest fet ha motivat que el Departament de Justícia 
hagi considerat adequat traslladar aquest informe al Mi-
nisteri de Justícia, perquè les propostes que conté siguin 
preses en consideració i, en conseqüència, es promoguin 
els canvis legislatius que es proposen, en el cas que així 
es consideri.

A partir de les conclusions de la Comissió, des de la 
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Jus-
tícia Juvenil (en endavant SSPRiJJ) s’està treballant en: 
recollir les noves propostes que caldrà desenvolupar; en 
revisar les actuacions que ja s’han endegat prèviament, i 
que concorden amb les recomanacions de la Comissió; i 
en avaluar les accions que ja es desenvolupen de forma 
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genèrica, amb l’objectiu d’assolir una major eficàcia i 
eficiència en les accions.

2. Atenció a les víctimes dels delictes amb violència i 
dels delictes contra la llibertat sexual

Les quatre Oficines d’atenció a les víctimes del delic-
te (en endavant OAVD) existents a Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, són un element important en el tre-
ball d’atenció a les víctimes, en especial en l’atenció a 
les víctimes de delictes violents (dones agredides sexu-
alment) i en les víctimes de delictes de violència de gè-
nere, ja que al ser el punt de coordinació, reben totes les 
ordres de protecció emeses pels jutjats de Catalunya.

Pel que fa al nombre de víctimes ateses durant el 2007, 
les dades més significatives són les següents: 

Abusos sexuals 119
Agressió sexual 211
Lesions 1.335
Amenaça 995
VIDO 5.217
Violència domèstica no habitual 3.442

Es treballa de forma coordinada amb els recursos de la 
comunitat que atenen a víctimes abusades i agredides 
sexualment (Hospital Clínic, Hospital de Sant Joan de 
Déu, Protocol específic de coordinació en el territori 
de Girona, la DGAIA), per tal d’evitar la victimització 
secundària i oferir-li des de les Oficines suport en tot el 
procés judicial (ja sigui fent un acompanyament de la 
víctima en l’acte de judici oral, o bé sol·licitant a l’òrgan 
judicial les mesures de protecció adients (mampares, 
vídeo conferència...) tant en la mateixa declaració com 
en posterioritat al judici.

El Departament de Justícia també disposa dels Equips 
d’Assessorament Tècnic Penal, EATP, la tasca dels 
quals és emetre informes psicosocials dels encausats 
i de les víctimes, dirigits als jutges d’instrucció i molt 
especialment als jutges de VIDO.

Per tal d’aprofundir en la protecció de les víctimes de 
delictes de violència domèstica, hi ha un protocol entre 
les OAVD i els centres penitenciaris, que permet actuar 
en aquells casos de víctimes tant d’agressions i abusos 
sexuals, o de violència, en els que o bé, des de l’Equip 
de Tractament del Centre Penitenciari es realitza una 
valoració de risc alt o extrem o bé perquè des de l’OA-
VD, la pròpia víctima manifesta la seva por o angoixa, o 
es sent amenaçada pel seu agressor. L’objectiu és que es 
puguin realitzar actuacions de protecció envers la vícti-
ma quan es produeixen sortides de l’agressor a l’exterior 
del centre penitenciari.

Des del Departament de Justícia també s’ha participat 
i col·laborat en el protocol marc per l’eradicació de la 
violència masclista que lidera l’Institut Català de la 
Dona.

3. Les actuacions relatives als interns que hagin comés 
delictes amb violència i delictes contra la llibertat se-
xual

Des de la SSPRiJJ, s’ha pres un interès especial per la 
població de ciutadans encarcerats per la comissió de 
delictes contra les persones i contra la llibertat sexual 
(violència sexual, violència domèstica i violència gene-
ral), donada: l’especificitat en el perfil de l’agressor/a; 
del bé jurídic que es vulnera i es lesiona amb aquesta 
activitat delictiva (prenent especial atenció a les vícti-
mes d’aquests delictes); per l’especificitat en el tracta-
ment que requereixen aquest tipus de problemàtiques 
delictives.

En aquest sentit, i a banda de les actuacions de classi-
ficació, permisos, programes de tractament especialit-
zats, etc., s’han iniciat les actuacions següents: 

3.1. En l’àmbit de l’avaluació per determinar el risc de 
reincidència delictiva, des de la SSPRiJJ, amb la col-
laboració del Grup d’Estudis Avançats en Violència de 
la Universitat de Barcelona i el Centre d’Estudis Jurí-
dics i Formació Especialitzada,s’ha iniciat el projecte 
anomenat RISCANVI.

La finalitat és dotar l’Administració Penitenciària d’una 
eina d’avaluació estandarditzada, per tal de determinar 
entre els interns penats, aquells que puguin cometre 
conductes violentes, amb la qual cosa, esdevindrà un 
instrument de prevenció.

A més, permetrà avaluar problemàtiques violentes es-
pecífiques, ja siguin de violència sexual, domèstica o 
general, i determinar personalitats de tipus específic 
com poden ser les personalitats psicopàtiques.

Aquest projecte suposarà un canvi important en la for-
ma de concebre l’avaluació per determinar el risc de 
reincidència delictiva en els programes individuals de 
tractament, que permetrà la racionalització de recursos 
i l’optimització de resultats.

Està previst que es pugui començar a treballar amb l’ins-
trument definitiu d’avaluació al febrer-març de 2009.

3.2. En l’àmbit de la intervenció amb perfils considerats 
com a violents,tant de violència sexual, com domèstica, 
com de violència general, s’està treballant en les actu-
acions següents: 

3.2.1. Revisió de la intervenció que es fa als centres 
penitenciaris a través dels programes (Sexual Agresion 
Control (SAC) de Violència (DEVI) i de Violència Do-
mèstica (VIDO). Si bé som conscients, i així ho avalen 
els estudis de reincidència, que els interns que passen 
per aquests tipus de programes tenen una menor taxa 
de reincidència, volem treballar per conèixer com opti-
mitzar aquestes intervencions, incorporant actuacions 
que es desenvolupen amb èxit al Canada, Regne Unit, 
etc. Per això, s’estan preparant fórmules d’acció corpo-
rativa (comunitats de pràctiques), grups de debat amb 
professionals de l’Administració Penitenciària, especi-
alistes externs i contactes internacionals, per poder mi-
llorar aquestes intervencions en el marc dels programes 
d’atenció especialitzada.

També s’està treballant en el disseny d’un programa de 
tractament de la violència exercida per les dones i en 
la millora del programa de tractament de la violència 
exercida pel joves.
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3.2.2. Revisió i ampliació de les estratègies ja existents 
de seguiment a interns que han comés delictes de vio-
lència sexual.

Actualment hi ha un grup de recolzament i auto - aju-
da, format tant per interns que estan fent actualment 
el programa SAC, com per interns que estan en tercer 
grau, llibertat condicional o bé que estan ja en llibertat 
definitiva. Aquest grup de teràpia és una eina fonamen-
tal de seguiment, que donades les dimensions i utilitat 
terapèutica que està prenent, caldrà revisar i adaptar per 
tal de millorar-lo.

3.3.3. Potenciar la continuïtat assistencial dels interns 
que segueixen intervencions i programes de tractament 
específics, quan gaudeixen de permisos ordinaris, tercer 
grau o llibertat condicional, a través de seguiments de 
professionals.

Des de la SSPRiJJ s’estan signant convenis i atorgant 
subvencions a diverses entitats, que ofereixen presta-
cions assistencials per esdevenir el vincle de l’intern 
des de l’interior de la Institució Penitenciària a la xarxa 
social externa.

3.4.4. Estudi pilot experimental a través d’un Sistema 
de Seguretat Satel·lital i de Generació de Respostes 
(STAR). Aquest sistema permetria el seguiment d’in-
terns a l’exterior dels centres penitenciaris, durant els 
permisos, tercer grau, etc., especialment d’aquells que 
han comés delictes violents greus, facilitant als profes-
sionals de la intervenció, la supervisió dels interns, més 
enllà dels límits físics i geogràfics d’un lloc establert.

El sistema que s’està estudiant, permet la possibilitat de 
disposar amb informació detallada de cada punt recor-
regut per l’intern durant les seves sortides.

3.5.5. Des del mes de novembre de 2007 s’està seguint 
un protocol d’actuació en casos d’excarceracions d’in-
terns considerats com a de risc alt i extrem de reinci-
dència delictiva, que està plenament integrat en el model 
d’execució penitenciària.

Es tracta d’interns que al llarg de la seva vida peniten-
ciària no han aconseguit reduir els riscos de reincidèn-
cia, havent resultat poc efectives les intervencions de 
les que disposa la institució (programes de tractament, 
sortides de permís, classificació en tercer grau, llibertat 
condicionals).

Uns mesos abans de l’excarceració definitiva, es prepara 
una comunicació a la Fiscalia del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i s’activen mecanismes de control 
i seguiment un cop l’intern està en llibertat a través de 
la Unitat d’informació dels Mossos d’Esquadra.

3.3. En l’àmbit de la Recerca, des de la SSPRiJJ es vol 
mantenir un contacte permanent amb institucions de 
recerca pública i privades, que vulguin aprofundir en 
l’estudi del fenomen de la delinqüència, de la violència, 
etc. Prova d’això son els recents contactes amb la Uni-
versitat de Barcelona per l’estudi i disseny dels instru-
ments d’avaluació i gestió del risc.

Des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialit-
zada s’està potenciant la recerca aplicada al món profes-

sional de la justícia a través de la producció pròpia, de 
la recerca encarregada i dels ajuts a la recerca.

Pel que fa a l’àmbit de delictes amb violència, la produc-
ció de recerques del CEJFE durant l’any 2007 va versar 
sobre: Avaluació i predicció del risc de reincidència en 
agressors sexuals; anàlisi de les variables rellevants en 
la reincidència en els agressors sexuals; predicció de la 
violència contra les dones; l’atenció a les víctimes de 
violència de gènere; L’impacte penal i penitenciari de 
la violència de gènere a Catalunya; Eficàcia predictiva 
del HCR-20 (és un instrument per a la valoració estruc-
turada del risc de reincidència violenta) i de la PCL: SV 
(és un instrument per al diagnòstic de la psicopatia) en 
contextos institucionals. Aquest estudi pretén valorar 
l’eficàcia predictiva d’aquests instruments en relació 
amb la possibilitat de cometre nous actes violents i en 
contextos institucionals (centres penitenciaris i centres 
psiquiàtrics); Avaluació del programa de tractament 
d’agressors domèstics: Conflictes no, gràcies! Programa 
d’educació emocional en el Centre Penitenciari Ponent; 
Dones Immigrades i pràctiques sociolegals en situaci-
ons de violència en la parella: diferències, desigualtats 
i dissidències en els contextos d’atenció.

Per a l’any 2008, es té previst desenvolupar, una recerca 
de producció pròpia sobre la reincidència penitenciària 
a Catalunya; un estudi sobre l’avaluació criminològica 
i psicològica dels agressors domèstics; un altre sobre 
l’avaluació de la violència psicològica en la parella en 
l’àmbit forense i finalment una avaluació dels programes 
formatius que es duen a terme pels agressors domèstics 
sotmesos a mesures penals alternatives

Barcelona, 6 de maig de 2008

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera de Justícia

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIó INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	
de	Salut	sobre	les	actuacions	dutes	a	
terme	en	diferents	centres	sanitaris	de	
Barcelona	per	la	pràctica	d’avortaments	
considerats	il·legals
Tram. 354-00106/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	causes	de	l’incendi	de	
l’Hospital	Universitari	Germans	Trias	i	
Pujol	(Can	Ruti),	de	Badalona	(Barcelo-
nès),	i	les	mesures	adoptades	davant	el	
desallotjament	consegüent
Tram. 354-00109/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	els	darrers	esdeveniments	
de	la	sanitat	catalana,	especialment	pel	
que	fa	a	l’incendi	de	l’Hospital	Universi-
tari	Germans	Trias	i	Pujol	(Can	Ruti),	de	
Badalona	(Barcelonès)
Tram. 354-00110/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	causes	del	col·lapse	dels	
serveis	d’urgència	hospitalaris	de	Bar-
celona	durant	les	festes	nadalenques	i	
les	mesures	adoptades	i	sobre	la	situ-
ació	de	les	urgències	de	l’Hospital	Clí-
nic
Tram. 354-00111/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	
de	Salut	sobre	el	consum	de	drogues,	
l’evolució	de	les	dades	d’aquest	con-
sum	i	les	mesures	adoptades	pel	De-
partament
Tram. 354-00115/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	sobre	la	situa-
ció	de	la	política	educativa
Tram. 354-00118/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

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

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	les	sentències	del	Tribunal	
Superior	de	Justícia	de	Catalunya	rela-
tives	a	temes	de	salut	i	que	afecten	el	
Departament	de	Salut
Tram. 354-00124/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Salut	amb	la	consellera	de	
Salut	sobre	la	crisi	de	la	Quinta	de	Sa-
lut	l’Aliança
Tram. 354-00134/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	amb	
el	conseller	d’Educació	sobre	el	docu-
ment	de	bases	de	la	futura	llei	d’edu-
cació
Tram. 354-00135/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
la	consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	la	situació	i	les	condicions	dels	
treballadors	del	sector	de	la	promoció	
de	l’autonomia	personal	i	l’atenció	a	les	
persones	en	situació	de	dependència
Tram. 354-00136/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar i Immigració, en 
la sessió núm. 20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 
313).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Benestar	i	Immigració	amb	
el	conseller	de	Governació	i	Administra-
cions	Públiques	sobre	el	Pla	nacional	
de	l’associacionisme	i	el	voluntariat
Tram. 354-00139/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 20, 
del 20.05.2008 (DSPC-C 313).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Governació	i	Administra-
cions	Públiques	amb	relació	a	la	futura	
llei	de	consultes	populars
Tram. 354-00141/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 26033).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 16.05.2008.
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	la	Vicepresidència	sobre	la	
política	de	contractació	d’informes	i	es-
tudis	externs
Tram. 354-00142/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Turull i Negre, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
26292).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 21.05.2008.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	de	Maria	
do	Carmo	Marques-Pinto	de	Dalmau,	
secretària	general	del	Patronat	Cata-
lunya	Món,	davant	la	Comissió	d’Acció	
Exterior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	in-
formi	del	treball	i	els	objectius	d’aquest	
organisme
Tram. 356-00268/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 9, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
312).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Antoni	
Cañete,	secretari	general	de	Pimec,	Mi-
cro,	Petita	i	Mitjana	Empresa	de	Cata-
lunya,	davant	la	Comissió	d’Educació	i	
Universitats	perquè	exposi	la	seva	opi-
nió	sobre	l’estat	de	la	formació	profes-
sional	i	la	seva	vinculació	amb	l’Acord	
estratègic	per	a	la	internacionalització,	
la	qualitat	de	l’ocupació	i	la	competitivi-
tat	de	l’economia	catalana
Tram. 356-00283/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Pujol,	secretari	general	de	Foment	del	
Treball,	davant	la	Comissió	d’Educació	
i	Universitats	perquè	exposi	la	seva	opi-
nió	sobre	l’estat	de	la	formació	profes-
sional	i	la	seva	vinculació	amb	l’Acord	
estratègic	per	a	la	internacionalització,	
la	qualitat	de	l’ocupació	i	la	competitivi-
tat	de	l’economia
Tram. 356-00284/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Educació i Universitats, en 
la sessió núm. 17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
310).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Federació	Catalana	de	
Malalties	Poc	Freqüents	davant	la	Co-
missió	de	Salut	perquè	informin	sobre	
les	actuacions	d’aquesta	entitat
Tram. 356-00286/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 19, tinguda el 
dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	compareixença	de	la	se-
cretària	d’Afers	Exteriors	davant	la	Co-
missió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Eu-
ropea	perquè	informi	sobre	la	darrera	
reunió	de	ministres	d’afers	exteriors	i	
les	previsions	de	treball	dels	Quatre	Mo-
tors	per	a	Europa
Tram. 356-00289/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió núm. 9, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
312).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Noemí	
Santiveri,	secretària	de	la	Plataforma	
Ciutadana	per	una	Escola	Inclusiva	de	
Catalunya,	davant	la	Comissió	d’Educa-
ció	i	Universitats	per	a	tractar	de	la	in-
clusió	de	les	persones	amb	discapacitat	
en	les	etapes	obligatòria	i	postobligatò-
ria	del	sistema	educatiu
Tram. 356-00292/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Emili	
Grande,	director	de	la	Federació	d’Enti-
tats	Col·laboradores	amb	el	Minusvàlid,	
davant	la	Comissió	d’Educació	i	Univer-
sitats	per	a	tractar	de	la	inclusió	de	les	
persones	amb	discapacitat	en	les	eta-
pes	obligatòria	i	postobligatòria	del	sis-
tema	educatiu
Tram. 356-00293/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Marga-
rida	Saiz	Lloret,	secretària	de	la	Plata-
forma	Ciutadana	per	una	Empresa	In-
clusiva	a	Catalunya,	davant	la	Comissió	
d’Educació	i	Universitats	per	a	tractar	
de	la	inclusió	de	les	persones	amb	dis-
capacitat	en	les	etapes	obligatòria	i	pos-
tobligatòria	del	sistema	educatiu
Tram. 356-00294/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Màrius	
Peralta	Correas,	president	de	l’Associ-
ació	Catalana	de	Treball	amb	Suport	i	
director	de	serveis	psicopedagògics	
de	la	Fundació	Catalana	Síndrome	de	
Down,	davant	la	Comissió	d’Educació	i	
Universitats	per	a	tractar	de	la	inclusió	
de	les	persones	amb	discapacitat	en	les	
etapes	obligatòria	i	postobligatòria	del	
sistema	educatiu
Tram. 356-00295/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Sol·licitud	de	compareixença	de	re-
presentants	de	la	Comissió	Catalana	
d’Ajuda	al	Refugiat	davant	la	Comis-
sió	de	Benestar	i	Immigració	perquè	
expliquin	la	situació	de	les	persones	
refugiades	a	Catalunya	i	presentin	les	
propostes	d’aquesta	entitat	pel	que	fa	
al	dret	d’asil
Tram. 356-00296/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 
20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 313).
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4.53.10.

Sol·licitud	de	compareixença	d’Eduar-
do	Espagnolo	de	la	Torre,	president	del	
Consell	d’Administració	de	la	Quinta	de	
Salut	l’Aliança,	davant	la	Comissió	de	
Salut	perquè	informi	sobre	la	crisi	de	
l’entitat
Tram. 356-00298/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Salut, en la sessió núm. 
19, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	la	Xarxa	Sida	i	Món	Local	
davant	la	Comissió	de	Salut	perquè	in-
formin	sobre	les	polítiques	de	preven-
ció,	detecció	precoç	i	atenció	social	de	
la	sida	amb	relació	al	món	local
Tram. 356-00302/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 19, tinguda el 
dia 15.05.2008 (DSPC-C 311).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Neus	
Buisán	Cabot,	presidenta	de	l’Associa-
ció	Catalana	de	Dislèxia	i	Altres	Dificul-
tats	Específiques,	davant	la	Comissió	
d’Educació	i	Universitats	perquè	informi	
sobre	la	situació	dels	alumnes	amb	dis-
lèxia	i	trastorns	específics	d’aprenentat-
ge	escolar
Tram. 356-00303/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats, en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Sol·licitud	de	compareixença	d’Àngel	
Cortadelles	i	Bacaria,	director	general	
de	Relacions	Internacionals,	davant	la	
Comissió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	
Europea	perquè	informi	sobre	la	IV	Tro-
bada	de	Comunitats	Catalanes	d’Arreu	
del	Món
Tram. 356-00309/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea, en la sessió núm. 9, tinguda el dia 15.05.2008 
(DSPC-C 312).

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
el	consum	de	drogues	i	les	mesures	
adoptades	pel	Departament	de	Salut
Tram. 355-00070/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 19, del 15.05.2008 
(DSPC-C 311).

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Economia,	Finances	i	Pressupost	amb	
el	conseller	d’Economia	i	Finances	so-
bre	les	mesures	de	dinamització	econò-
mica	i	de	suport	als	sectors	socials	més	
afectats	per	la	desacceleració	impulsa-
des	pel	Govern
Tram. 355-00071/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Depar-
tament d’Economia i Finances (reg. 26113).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 19.05.2008.
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INFORMACIó

4.53.15.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	amb	la	conselle-
ra	d’Acció	Social	i	Ciutadania	sobre	el	
cinquè	i	el	sisè	plans	d’acció	de	políti-
ques	de	dones
Tram. 355-00072/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania (reg. 26171).

Comissió competent: Comissió sobre els Drets de les 
Dones.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 21.05.2008.

Sessió	 informativa	 de	 la	 Comissió	
d’Afers	Institucionals	amb	el	conseller	
de	Governació	i	Administracions	Públi-
ques	sobre	les	polítiques	i	l’actualitat	
del	Departament
Tram. 355-00073/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques (reg. 
26223).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió, 21.05.2008.

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Benestar	i	Immigració	amb	el	conseller	
de	Governació	i	Administracions	Públi-
ques	sobre	el	Pla	nacional	de	l’associa-
cionisme	i	el	voluntariat
Tram. 355-00074/08

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar i Immigració, en la sessió núm. 20, 
del 20.05.2008 (DSPC-C 313).

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

Compareixença	del	diputat	al	Parlament	
Europeu	per	Convergència	i	Unió	Igna-
si	Guardans	i	Cambó	davant	la	Comis-
sió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	Europea	
perquè	faci	una	valoració	de	la	seva	tas-
ca	al	Parlament	Europeu
Tram. 357-00045/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 15.05.2008 
(DSPC-C 312).

Compareixença	d’Immaculada	Mora-
leda,	diputada	i	presidenta	de	l’Àrea	
d’Igualtat	i	Ciutadania	de	la	Diputació	
de	Barcelona,	davant	la	Comissió	sobre	
els	Drets	de	les	Dones	perquè	expressi	
la	seva	opinió	i	les	seves	recomanaci-
ons	sobre	les	polítiques	públiques	lo-
cals	per	la	igualtat
Tram. 357-00106/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 20.05.2008 
(DSPC-C 315).

Compareixença	d’Elisabet	Regué,	re-
gidora	de	l’Ajuntament	de	Sant	Joan	
de	les	Abadesses	(Ripollès),	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	expressi	la	seva	opinió	i	les	se-
ves	recomanacions	sobre	les	polítiques	
públiques	locals	per	la	igualtat
Tram. 357-00107/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Co-
missió sobre els Drets de les Dones, del 20.05.2008 
(DSPC-C 315).
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4.53.15.

Compareixença	de	Montserrat	Gatell,	
diputada	de	la	Diputació	de	Barcelona	
i	regidora	de	l’Ajuntament	de	Castellar	
del	Vallès	(Vallès	Occidental),	davant	la	
Comissió	sobre	els	Drets	de	les	Dones	
perquè	expressi	la	seva	opinió	i	les	se-
ves	recomanacions	sobre	les	polítiques	
públiques	locals	per	la	igualtat
Tram. 357-00109/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones, del 20.05.2008 (DSPC-C 
315).

Compareixença	de	Maria	do	Carmo	Mar-
ques-Pinto	de	Dalmau,	secretària	gene-
ral	del	Patronat	Catalunya	Món,	davant	
la	Comissió	d’Acció	Exterior	i	de	la	Unió	
Europea	perquè	informi	del	treball	i	els	
objectius	d’aquest	organisme
Tram. 357-00177/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 9, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
312).

Compareixença	de	la	secretària	d’Afers	
Exteriors	davant	la	Comissió	d’Acció	
Exterior	i	de	la	Unió	Europea	perquè	
informi	sobre	la	darrera	reunió	de	mi-
nistres	d’afers	exteriors	i	les	previsions	
de	treball	dels	Quatre	Motors	per	a	Eu-
ropa
Tram. 357-00178/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en 
la sessió núm. 9, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 
312).

Compareixença	de	representants	de	
la	Federació	Catalana	de	Malalties	Poc	
Freqüents	davant	la	Comissió	de	Salut	
perquè	informin	sobre	les	actuacions	
d’aquesta	entitat
Tram. 357-00179/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, tinguda el dia 
15.05.2008 (DSPC-C 311).

Compareixença	de	representants	de	la	
Xarxa	Sida	i	Món	Local	davant	la	Comis-
sió	de	Salut	perquè	informin	sobre	les	
polítiques	de	prevenció,	detecció	pre-
coç	i	atenció	social	de	la	sida	amb	rela-
ció	al	món	local
Tram. 357-00180/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, tinguda el dia 
15.05.2008 (DSPC-C 311).

Compareixença	de	Noemí	Santiveri,	se-
cretària	de	la	Plataforma	Ciutadana	per	
una	Escola	Inclusiva	de	Catalunya,	da-
vant	la	Comissió	d’Educació	i	Univer-
sitats	per	a	tractar	de	la	inclusió	de	les	
persones	amb	discapacitat	en	les	eta-
pes	obligatòria	i	postobligatòria	del	sis-
tema	educatiu
Tram. 357-00181/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).
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4.53.15.

Compareixença	de	Margarida	Saiz	Llo-
ret,	secretària	de	la	Plataforma	Ciutada-
na	per	una	Empresa	Inclusiva	a	Cata-
lunya,	davant	la	Comissió	d’Educació	i	
Universitats	per	a	tractar	de	la	inclusió	
de	les	persones	amb	discapacitat	en	les	
etapes	obligatòria	i	postobligatòria	del	
sistema	educatiu
Tram. 357-00182/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Compareixença	de	Màrius	Peralta	Cor-
reas,	president	de	l’Associació	Catala-
na	de	Treball	amb	Suport	i	director	de	
serveis	psicopedagògics	de	la	Fundació	
Catalana	Síndrome	de	Down,	davant	la	
Comissió	d’Educació	i	Universitats	per	
a	tractar	de	la	inclusió	de	les	persones	
amb	discapacitat	en	les	etapes	obliga-
tòria	i	postobligatòria	del	sistema	edu-
catiu
Tram. 357-00183/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Compareixença	d’Emili	Grande,	di-
rector	de	la	Federació	d’Entitats	Col-
laboradores	amb	el	Minusvàlid,	davant	
la	Comissió	d’Educació	i	Universitats	
per	a	tractar	de	la	inclusió	de	les	per-
sones	amb	discapacitat	en	les	etapes	
obligatòria	i	postobligatòria	del	sistema	
educatiu
Tram. 357-00184/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Compareixença	de	Neus	Buisán	Cabot,	
presidenta	de	l’Associació	Catalana	de	
Dislèxia	i	Altres	Dificultats	Específiques,	
davant	la	Comissió	d’Educació	i	Univer-
sitats	perquè	informi	sobre	la	situació	
dels	alumnes	amb	dislèxia	i	trastorns	
específics	d’aprenentatge	escolar
Tram. 357-00185/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Educació i Universitats en la sessió núm. 
17, tinguda el dia 15.05.2008 (DSPC-C 310).

Compareixença	de	representants	de	la	
Comissió	Catalana	d’Ajuda	al	Refugiat	
davant	la	Comissió	de	Benestar	i	Immi-
gració	perquè	expliquin	la	situació	de	
les	persones	refugiades	a	Catalunya	i	
presentin	les	propostes	d’aquesta	enti-
tat	pel	que	fa	al	dret	d’asil
Tram. 357-00186/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar i Immigració en la sessió núm. 
20, tinguda el dia 20.05.2008 (DSPC-C 313).
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4.70.05.

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

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

Memòria	del	Tribunal	Superior	de	Justí-
cia	de	Catalunya	corresponent	al	2007
Tram. 334-00054/08

Presentació
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Reg. 25935 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana: Mesa del Parlament, 20.05.2008

Molt Honorable Sr Ernest Benach Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable Senyor,

Us faig arribar la memòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya sobre l’estat i el funcionament de 
l’Administració de Justícia a Catalunya, en format elec-
trònic, als efectes oportuns.

També, de conformitat amb el que disposa l’article 98.h 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya –«presentar una 
memòria anual al Parlament sobre l’estat i el funcio-
nament de l’Administració de Justícia de Catalunya»–, 
em poso a la vostra disposició per fer la presentació de 
la memòria a la cambra parlamentària quan ho estimeu 
oportú.

Atentament,

Barcelona, 9 de maig de 2008

M. Eugènia Alegret Burgués
Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya

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

Informe	de	l’activitat	de	l’Agència	per	
a	la	Qualitat	del	Sistema	Universitari	
de	Catalunya	corresponent	al	període	
2005-2007
Tram. 334-00056/08

Presentació
Antoni Serra Ramoneda, president 
de Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Reg. 26110 / Coneixement i tramesa a 
la : Mesa del Parlament, 20.05.2008

M Hble. Sr. Ernest Benach
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut President,

L’article 7 dels Estatuts d’AQU Catalunya encomana 
al president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya informar al Parlament de Ca-
talunya sobre l’activitat de l’Agència.

En conseqüència, em plau adjuntar-vos l’Informe de 
l’activitat d’AQU Catalunya a la Comissió d’Educació 
i Universitats del Parlament de Catalunya, corresponent 
al període 2005-2007.

Us reitero la millor disposició per a comparèixer i 
presentar-lo davant la Comissió parlamentària corres-
ponent, si així es considera pertinent, o a ampliar la 
informació als grups i diputats que ho vulguin, bé a la 
seu del Parlament, bé a la d’aquesta Agència.

Aprofito aquesta avinentesa per saludar-vos ben aten-
tament,

Barcelona, 13 de maig de 2008

Antoni Serra Ramoneda
President

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.70.10.

Memòria	explicativa	de	l’Institut	Català	
de	Finances	corresponent	al	primer	tri-
mestre	del	2008
Tram. 334-00057/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 26114 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 20.05.2008

a la mesa del Parlament

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposen 
l’article 34.2 de la Llei 20/2005, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2005, i la Resolució 
1601/VI, del Parlament de Catalunya tramet, adjunta, 
la Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Ca-
talà de Finances corresponent al primer trimestre de 
l’exercici 2008.

Barcelona, 15 de maig de 2008

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plura-
lisme	a	la	televisió	i	la	ràdio	correspo-
nent	al	febrer	del	2008
Tram. 337-00035/08

Presentació
President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 25936 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 20.05.2008

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes 

de febrer de 2008 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 8 de maig de 2008

Josep Maria Carbonell i Abelló

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIó

Contractació	del	servei	per	a	la	produc-
ció	i	la	realització	de	la	recepció	institu-
cional	amb	motiu	de	l’Onze	de	Setembre	
de	2008,	Diada	Nacional	de	Catalunya
Tram. 600-00005/08

Anunci

anunCi

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par-
lament de Catalunya del 20 de maig de 2008, per la 
qual s’acorda convocar la licitació pública per a la con-
tractació del servei per a la producció i la realització 
de la recepció institucional amb motiu de l’Onze de 
Setembre de 2008, Diada Nacional de Catalunya (Exp. 
núm. 197/08).

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Parlament de Catalunya, Departament 
de Comunicació

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: prestació del servei per a la 
producció i la realització de la recepció institucional 
amb motiu de l’Onze de Setembre de 2008, Diada Na-
cional de Catalunya

b) Termini d’execució: des del 9 de setembre de 2008 
fins a les 7 h de l’11 de setembre de 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: 51.724,14 euros (IVA exclòs)

5. Garanties

Provisional: 1.552 euros (IVA exclòs)

Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació (IVA 
exclòs)
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3. Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

4. Horari de registre: matins, de 9 a 14 h, i tardes, de 
16 a 18.30 h

d) Termini durant el qual el licitador o licitadora estarà 
obligat a mantenir l’oferta: 4 mesos

e) Admissió de variants (concurs): no

10. Obertura de les ofertes 

Tindrà lloc a l’adreça indicada en el punt 8b, a les 12 h 
del dia 20 de juny de 2008

11. Altres informacions: la informació restant s’especi-
fica en els plecs de clàusules econòmiques i adminis-
tratives particulars

12. Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari o 
adjudicatària

Palau del Parlament, 20 de maig de 2008

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.95. ALTRES INFORMACIONS

Credencial	del	diputat	Antoni	Llevot	Llo-
ret
Presentació
Reg. 26197 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 20.05.2008

CredenCial de diPutado

D. José María Ruiz-Jarabo Ferrán, Presidente de la 
Junta Electoral central, expido la presente credencial 
expresiva de que ha sido designado diputado al Parla-
mento de Cataluña

don antoni llevot lloret

por estar incluído en la lista de candidatos presentada 
por el Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi (PSC-PSOE) a las elecciones autonómicas de 
1 de noviembre de 2006, en sustitución, por renuncia, 
de Doña Marta Camps i Torrens.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de 
Cataluña, expido la presente en Madrid, a 14 de mayo 
de 2008.

José María Ruiz-Jarabo Ferrán

Presidente de la Junta Electoral Central

6. Requisits específics del contractista o la contractista

Els establerts per la clàusula 11 del plec de clàusules 
administratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Proposta artística: es valorarà la proposta de les 
empreses licitadores amb relació a la creació d’un 
avanç de projecte i guió que s’adapti de la manera 
més adequada als objectius de la celebració de l’acte, 
fins a 50 punts.

b) Programa de treball: es valorarà l’adequació a la 
proposta organitzativa del cronograma presentat, fins 
a 20 punts.

c) El preu de l’oferta, fins a 20 punts.

d) La disponibilitat garantida per a adaptar el servei a 
les incidències puntuals i als imprevistos derivats de 
les necessitats del Parlament que es produeixin per la 
mateixa activitat parlamentària, i la capacitat d’adaptar 
el lliurament dels serveis a aquestes necessitats, siguin 
ordinàries o urgents, fins a 5 punts.

e) La inclusió de serveis addicionals o millores propo-
sades, fins a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Serveis Jurídics

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003 

d) Telèfon: 93 304 65 00 (ext. 3034)

e) Fax: 93 221 39 89

f) Adreça electrònica: Juridics@parlament.cat

g) Pàgina web: www.parlament.cat/portal/page/portal/
pcat/IE04/IE0415

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 11 
de juny de 2008

i) Horari de recollida de la documentació: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 11 de juny de 2008

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 11 del plec de clàusules administratives par-
ticulars

c) Lloc de presentació: 

1. Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Se-
cretaria General

2. Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles d’insonorització a la ronda de Dalt al pas pel barri de Sanfeliu, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00860/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’inclusió social per al període 2008-2010
	Tram. 250-00861/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el perllongament de la carretera T-315 des de la carretera N-340 fins al port de Tarragona
	Tram. 250-00862/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el perllongament de la carretera T-3141 des de la carretera N-340 fins a l’avinguda del Cavet
	Tram. 250-00863/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el servei de trens de viatgers amb destinació o inici a les comarques de Tarragona i sobre el manteniment i l’adequació de la línia ferroviària Reus - Saragossa
	Tram. 250-00864/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la rebaixa de les tarifes del servei del tren d’alta velocitat entre l’estació del Camp de Tarragona i la de Sants
	Tram. 250-00865/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dificultat de l’accés al servei del tren d’alta velocitat a l’estació del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00866/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reducció i l’homogeneïtzació dels preus dels bitllets del tren d’alta velocitat i l’inici d’un servei de trens de mitjana distància
	Tram. 250-00867/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al metro de les persones amb discapacitats
	Tram. 250-00868/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una comissió de treball per al finançament dels municipis turístics
	Tram. 250-00869/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls de la premsa escrita independent en aranès
	Tram. 250-00870/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment dels recursos destinats a les organitzacions no governamentals que treballen en l’àmbit de la sida
	Tram. 250-00871/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment de garanties per a limitar a un mes les llistes d’espera per a proves de diagnòstic del Servei Català de la Salut
	Tram. 250-00872/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a la constitució d’un clúster d’empreses papereres a les comarques de Girona
	Tram. 250-00873/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la planificació d’un nou hospital a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
	Tram. 250-00874/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra al Baix Empordà
	Tram. 250-00875/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès amb el personal i les infraestructures necessaris per a reduir les llistes d’espera
	Tram. 250-00876/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la necessitat de modificar els panells que informen sobre l’estany de Sant Maurici a la carretera C-13, entre Salàs de Pallars i Espot
	Tram. 250-00877/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la comunicació al Parlament de les sol·licituds de dictamen que el Govern fa al Consell Consultiu
	Tram. 250-00878/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un jutjat mercantil al partit judicial de Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00880/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’hores lectives de les assignatures d’educació per a la ciutadania i els drets humans i d’educació ètica cívica
	Tram. 250-00881/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre d’educació infantil i primària a les Cabanyes (Alt Penedès)
	Tram. 250-00882/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció urgent de dos centres d’educació infantil i primària i un institut d’educació secundària a les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00883/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment del subministrament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 250-00884/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el control i el reaprofitament de l’aigua que es perd a la xarxa de distribució de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
	Tram. 250-00885/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la garantia de la presència de la bandera espanyola a la delegació de la Generalitat a Berlín
	Tram. 250-00886/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de petició de destitució del delegat de la Generalitat a Alemanya
	Tram. 250-00887/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adaptació del règim jurídic del personal al servei de l’Administració de la Generalitat a l’Estatut bàsic de l’empleat públic
	Tram. 250-00888/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la utilització d’aigua de mar a les piscines dels establiments turístics
	Tram. 250-00889/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la utilització d’aigua regenerada per a regar els jardins dels establiments turístics
	Tram. 250-00890/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la defensa de la unitat de la col·lecció diocesana del Museu de Lleida
	Tram. 250-00891/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió del Ripollès, la Garrotxa i el Berguedà en l’àrea territorial d’aplicació dels ajuts per a estudiants universitaris de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès
	Tram. 250-00892/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals
	Tram. 250-00893/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incorporació i l’acolliment de nous alumnes durant el curs escolar
	Tram. 250-00894/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dotació del centre Sol del Solsonès, de Solsona, amb un vehicle adaptat
	Tram. 250-00895/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la destinació del tercer pis del Centre Sanitari del Solsonès a centre residencial d’ingrés mèdic per a pacients amb malaltia mental o degenerativa
	Tram. 250-00896/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reforma i la millora de les carreteres LV-4241 i BV-4241
	Tram. 250-00898/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les convocatòries d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de muntanya
	Tram. 250-00900/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la participació en el projecte de rehabilitació de la basílica de Santa Maria, de Mataró (Maresme)
	Tram. 250-00901/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un centre comarcal d’acollida d’animals al Vendrell (Baix Penedès) i sobre l’elaboració d’un mapa territorial d’instal·lacions d’acollida d’animals
	Tram. 250-00902/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni per a reformar el pont de Malany, a la Sénia (Montsià)
	Tram. 250-00903/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre de menors a Tarragona
	Tram. 250-00904/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la renegociació del contracte programa 2007-2008 entre l’Autoritat del Transport Metropolità i l’Estat
	Tram. 250-00905/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius policíacs a la Conca de Barberà
	Tram. 250-00906/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el túnel de Comiols
	Tram. 250-00907/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’extensió del concert educatiu al batxillerat
	Tram. 250-00908/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’estudi per a dotar l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), d’una unitat de cirurgia toràcica
	Tram. 250-00909/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre l’autisme
	Tram. 250-00910/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la millora de la carretera C-59 entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines
	Tram. 250-00911/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la senyalització de les carreteres del Vallès Oriental per a alertar de la presència de senglars
	Tram. 250-00912/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la concreció d’un calendari de les millores i les reparacions que ha de fer Adif amb relació a les obres del tren d’alta velocitat entre la Roca del Vallès i la Batllòria
	Tram. 250-00913/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació i la millora del centre d’atenció primària de Bellavista, de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00914/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la catalogació de la raça de la vaca pallaresa
	Tram. 250-00915/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incorporació dels estudis de biomedicina a la Universitat de Lleida
	Tram. 250-00916/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de places de medicina a la Universitat de Lleida
	Tram. 250-00917/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el dèficit de professorat de medicina a la Universitat de Lleida
	Tram. 250-00918/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la millora dels accessos a Juneda (Garrigues)
	Tram. 250-00919/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’assumpció de competències executives en matèria de seguretat nuclear
	Tram. 250-00921/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la cessió del quarter del Bruc
	Tram. 250-00922/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la utilització de l’expressió íntegra dels topònims en els senyals de direcció i orientació de les carreteres
	Tram. 250-00923/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un baixador de Renfe a Bellvei (Baix Penedès)
	Tram. 250-00924/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació fins a cinc mil habitants del límit de població perquè els ajuntaments puguin accedir a les compensacions que el Decret 69/2008 estableix pel pagament de retribucions a càrrecs d’elecció pública
	Tram. 250-00925/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els jutjats penals d’executòries
	Tram. 250-00970/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el desdoblament i la prolongació de la línia de tren Barcelona - Vic - Puigcerdà
	Tram. 250-00971/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aïllament tèrmic dels edificis
	Tram. 250-00972/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’un senyal de circulació que avisi dels punts negres de la xarxa de carreteres i autopistes
	Tram. 250-00973/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat del transport públic per a les persones amb discapacitat intel·lectual a la Selva
	Tram. 250-00974/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i els bons usos del temps
	Tram. 250-00975/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la millora de la trama urbana al pas de l’autopista C-31 entre Montgat i Barcelona
	Tram. 250-00976/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les millores horàries i tarifàries del servei Avant de Renfe entre Lleida i Barcelona
	Tram. 250-00977/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la situació de saturació dels òrgans judicials
	Tram. 250-00978/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el reforçament i la creació de jutjats penals
	Tram. 250-00979/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la incorporació d’especialistes en salut mental als òrgans judicials
	Tram. 250-00980/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’IES Ridaura a Castell - Platja d’Aro (Baix Empordà)
	Tram. 250-00981/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el peatge de l’autopista C-32 entre el Maresme i el Barcelonès
	Tram. 250-00982/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’atenció mèdica al nucli de Riells del Fai, a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00983/08
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la llengua del text de les proves d’accés a la universitat
	Tram. 250-00984/08
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels tipus impositius de l’impost sobre el valor afegit aplicats a determinats béns i serveis
	Tram. 270-00005/08
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matèria de dependència
	Tram. 302-00100/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria d’aigua
	Tram. 302-00101/08
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les finances de la Generalitat
	Tram. 302-00104/08
	Esmenes presentades





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2007, referent al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, corresponent a l’exercici 2003
	Tram. 258-00012/08
	Sol·licitud de presentació de l’informe





	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
	Declaració del Parlament de Catalunya sobre l’ús de la bicicleta com a mitjà sostenible i saludable de mobilitat
	Tram. 401-00021/08
	Lectura en el Ple



	4.45.	Composició dels òrgans de la cambra
	4.45.02.	Ple del Parlament
	Composició del Ple del Parlament
	Tram. 396-00001/08
	Accés al ple exercici de la condició de parlamentari


	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió de Política Territorial
	Tram. 410-00006/08
	Substitució de diputats


	Composició de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge
	Tram. 410-00007/08
	Substitució de diputats



	4.45.25.	Grups parlamentaris
	Composició del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
	Tram. 399-00004/08
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi





	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 106/VIII, sobre les actuacions i les polítiques relatives als delictes amb violència i als delictes contra la llibertat sexual
	Tram. 290-00083/08
	Informe relatiu al compliment de la Resolució




	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les actuacions dutes a terme en diferents centres sanitaris de Barcelona per la pràctica d’avortaments considerats il·legals
	Tram. 354-00106/08
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les causes de l’incendi de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona (Barcelonès), i les mesures adoptades davant el desallotjament consegüent
	Tram. 354-00109/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre els darrers esdeveniments de la sanitat catalana, especialment pel que fa a l’incendi de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), de Badalona (Barcelonès)
	Tram. 354-00110/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre les causes del col·lapse dels serveis d’urgència hospitalaris de Barcelona durant les festes nadalenques i les mesures adoptades i sobre la situació de les urgències de l’Hospital Clínic
	Tram. 354-00111/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el consum de drogues, l’evolució de les dades d’aquest consum i les mesures adoptades pel Departament
	Tram. 354-00115/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació sobre la situació de la política educativa
	Tram. 354-00118/08
	Rebuig de la sol·licitud


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


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


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre la crisi de la Quinta de Salut l’Aliança
	Tram. 354-00134/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació sobre el document de bases de la futura llei d’educació
	Tram. 354-00135/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció Social i Ciutadania sobre la situació i les condicions dels treballadors del sector de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones en situació de dependència
	Tram. 354-00136/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar i Immigració amb el conseller de Governació i Administracions Públiques sobre el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat
	Tram. 354-00139/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Governació i Administracions Públiques amb relació a la futura llei de consultes populars
	Tram. 354-00141/08
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de la Vicepresidència sobre la política de contractació d’informes i estudis externs
	Tram. 354-00142/08
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Maria do Carmo Marques-Pinto de Dalmau, secretària general del Patronat Catalunya Món, davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi del treball i els objectius d’aquest organisme
	Tram. 356-00268/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Cañete, secretari general de Pimec, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats perquè exposi la seva opinió sobre l’estat de la formació professional i la seva vinculació amb l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana
	Tram. 356-00283/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Pujol, secretari general de Foment del Treball, davant la Comissió d’Educació i Universitats perquè exposi la seva opinió sobre l’estat de la formació professional i la seva vinculació amb l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
	Tram. 356-00284/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les actuacions d’aquesta entitat
	Tram. 356-00286/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre la darrera reunió de ministres d’afers exteriors i les previsions de treball dels Quatre Motors per a Europa
	Tram. 356-00289/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Noemí Santiveri, secretària de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva de Catalunya, davant la Comissió d’Educació i Universitats per a tractar de la inclusió de les persones amb discapacitat en les etapes obligatòria i postobligatòria del sistema educatiu
	Tram. 356-00292/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Emili Grande, director de la Federació d’Entitats Col·laboradores amb el Minusvàlid, davant la Comissió d’Educació i Universitats per a tractar de la inclusió de les persones amb discapacitat en les etapes obligatòria i postobligatòria del sistema educatiu
	Tram. 356-00293/08
	Acord sobre la sol·licitud
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