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gent dels llocs d’inspecció fronterera
Tram. 250-01270/08
Presentació p. 28
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Correcció d'errades de la publicació
– La Resolució 301/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Govern (tram. 255-00003/08) ha estat modificada perquè, per error, no es van incloure la lletra c) del punt 8 i el punt 16 sobre política lingüística, els quals es reprodueixen tot seguit:Acció política i de governIII. Una Catalunya socialment avançada i preparada per a afrontar el futur amb garanties8. En matèria de seguretat, trànsit i joc, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:c) Elaborar i aprovar el Projecte de llei dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.16. En matèria de política lingüística, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:a) Sensibilitzar la població amb relació als valors positius de l’ús del català i fomentar l’hàbit d’utilitzar-lo normalment, amb l’objectiu d’eradicar prejudicis que inciten a canviar a una altra llengua de manera innecessària davant de població que entén el català i el pot parlar, com a mesura efectiva d’incorporació a la comunitat lingüística i com a factor de cohesió social.b) Impulsar els plans d’acolliment lingüístic per a garantir l’accés de la nova immigració a l’aprenentatge del català, amb una oferta de cursos inicials gratuïts i adaptats a les diverses condicions de disponibilitat de temps de les persones, i implicar-hi els ens locals i les entitats cíviques.c) Mantenir l’oferta de nivells i d’horaris dels cursos de català per a persones adultes, arreu del territori, per mitjà del Consorci per a la Normalització Lingüística.d) Garantir a la ciutadania i a les empreses l’accés a eines tecnològiques que els facilitin al màxim l’ús del català reforçant els serveis de traducció automàtica, d’atenció de consultes lingüístiques i d’aprenentatge del català en línia.e) Dur a terme les actuacions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè l’Estat avanci cap a un model plurilingüístic que defensi i impulsi el conjunt de llengües peninsulars.f) Desplegar la legislació lingüística catalana o adequar-la, en allò que calgui, a la potencialitat de l’Estatut amb relació als drets lingüístics de la ciutadania i al règim d’ús de les llengües de Catalunya.g) Aprovar el Projecte de llei de la llengua de signes.h) Fer un salt qualitatiu en el foment de la presència del català en l’oferta de pel·lícules doblades o subtitulades amb l’establiment d’un nou marc estratègic d’actuació que coordini les actuacions públiques des dels diferents òrgans de la Generalitat competents en aquesta matèria i impliqui els diversos agents empresarials del sector del cinema.i) Dur a terme polítiques actives per a impulsar l’ús social del català, especialment en els àmbits  de les relacions laborals i empresarials i de l’etiquetatge dels productes industrials i comercials elaborats a Catalunya.– El Concurs-oposició lliure per a proveir 2 places de tècnic/a de gestió de tresoreria del Parlament de Catalunya (tram. 501-00010/08), de la pàg. 86, ha estat modificat en el BOPC núm. 330, a la pàg. 57.
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Proposta de resolució sobre la protecció i 
l’inventari de les basses dels Pèlags, de Vilobí del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01271/08
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un pla de promoció i senyalització dels dòlmens de 
Peramea i Peracalç, a Baix Pallars (Pallars Sobirà), i 
de Montsor, a la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Tram. 250-01272/08
Presentació p. 30

3.10.30.	 Debats	generals

Debat sobre l’orientació política general 
del Govern
Tram. 255-00003/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 31
Propostes transaccionals presentades pels grups par-
lamentaris p. 70

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
Esmenes a l’articulat p. 71

4.	 INFORMACIÓ

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

Renúncia d’Almudena Semur Correa a la 
condició de vocal del Consell Assessor de l’Institut 
Català de Finances p. 72

Declaració del Parlament de Catalunya 
amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Digne
Tram. 401-00024/08
Lectura en el Ple p. 72

Declaració de la Junta de Portaveus del 
Parlament de Catalunya de condemna dels atemp-
tats terroristes de l’organització ETA a Vitòria, On-
darroa i Santoña
Tram. 401-00025/08 p. 73

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.01.	 Mesa	del	Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
Tram. 398-00001/08
Elecció del vicepresident segon de la Mesa del Parla-
ment p. 73

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Subcomissió de la In-
fància
Tram. 409-00002/08
Designació de membres p. 73

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	moci-
ons

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 174/
VIII, per la qual s’aproven tres informes de fiscalit-
zació
Tram. 290-00137/08
Sol·licitud de pròrroga p. 74
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 74

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 
el consum de drogues i les mesures adoptades pel 
seu departament
Tram. 354-00105/08
Acord sobre la sol·licitud p. 74

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. 354-00190/08
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre 
la promoció de productes catalans a Caprabo
Tram. 354-00194/08
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el 
conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural so-
bre la promoció de productes catalans a Caprabo
Tram. 354-00195/08
Sol·licitud i tramitació p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre 
les subvencions atorgades a Caprabo-Eroski per la 
promoció de productes agroalimentaris catalans
Tram. 354-00196/08
Sol·licitud i tramitació p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb 
el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
sobre les subvencions atorgades a Caprabo-Eroski 
per la promoció de productes agroalimentaris ca-
talans
Tram. 354-00197/08
Sol·licitud i tramitació p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant 
el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol 
el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys de Barcelona
Tram. 354-00198/08
Sol·licitud i tramitació p. 75

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre els aldarulls que van tenir lloc durant 
el partit entre el FC Barcelona i el RCD Espanyol 
el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys de Barcelona
Tram. 354-00199/08
Sol·licitud i tramitació p. 76
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb 
el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Par-
ticipació sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
durant el partit entre el FC Barcelona i el RCD Es-
panyol el 27 de setembre de 2008 a l’Estadi Olímpic 
Lluís Companys de Barcelona
Tram. 354-00200/08
Sol·licitud i tramitació p. 76

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Proposta de compareixença de Ricardo de 
Prada Solaesa, magistrat de l’Audiència Nacional, 
amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00590/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Antonio 
Doñate, magistrat, amb relació al Projecte de llei 
sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00591/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Toni Se-
gura, catedràtic d’història contemporània de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00592/08
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Conxita 
Mir, catedràtica d’història contemporània de la Uni-
versitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei 
sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00593/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan San-
martí, catedràtic d’arqueologia de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei sobre la 
localització i la identificació de les persones de-
saparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00594/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Carme 
Boixader, alcaldessa de Capolat (Berguedà), amb 
relació al Projecte de llei sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00595/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Assumpció 
Malgosa, professora titular del Departament de Bi-
ologia de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00596/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Quim Aloy, 
historiador, amb relació al Projecte de llei sobre la 
localització i la identificació de les persones de-
saparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00597/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Manel Pe-
rona, president de l’Associació per a la Recuperació 
de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00598/08
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Montse 
Giné, presidenta de l’Associació de Víctimes de la 
Repressió Franquista a Tarragona, amb relació al 
Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00599/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de José Pani-
ego, membre de la comunitat religiosa gabrielista, 
amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00600/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Queralt 
Solé i Barjau, historiadora, amb relació al Projecte 
de llei sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista
Tram. 352-00601/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Montse Ar-
mengou, periodista, amb relació al Projecte de llei 
sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00602/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Josep Cru-
anyes, membre de la Comissió de la Dignitat, amb 
relació al Projecte de llei sobre la localització i la 
identificació de les persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00603/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença de Pere For-
tuny, membre de l’Associació pro Memòria als Im-
molats per la Llibertat a Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00604/08
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’Aida Lorenzo 
i Esther Llorenç, membres de l’Associació de Famili-
ars de Represaliats pel Franquisme, amb relació al 
Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00605/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, 
president de l’Associació Catalana d’Expresos Polí-
tics, amb relació al Projecte de llei sobre la localitza-
ció i la identificació de les persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 352-00606/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Pere Pi 
Cabanes, membre de l’Associació d’Exinternats del 
Franquisme a Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei sobre la localització i la identificació de les 
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persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista
Tram. 352-00607/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep 
Arimany i Manso, director de l’Institut de Medicina 
Legal de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista
Tram. 352-00608/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Joan Villar-
roya i Font, professor d’història contemporània de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei sobre la localització i la identificació de les 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista
Tram. 352-00609/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Queralt 
Solé i Barjau, professora d’història contemporània 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei sobre la localització i la identificació de 
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil 
i la dictadura franquista
Tram. 352-00610/08
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’Amadeu 
Petitbó i Juan, expresident del Tribunal de Defensa 
de la Competència, amb relació al Projecte de llei 
pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència
Tram. 352-00611/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del president 
de la Unió de Consumidors de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat 
Catalana de la Competència
Tram. 352-00612/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del president 
de Foment del Treball Nacional amb relació al Pro-
jecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de 
la Competència
Tram. 352-00613/08
Retirada de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del president 
d’Adicae amb relació al Projecte de llei pel qual es 
crea l’Autoritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00614/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença del president 
del Tribunal Català de Defensa de la Competència 
amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Au-
toritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00615/08
Acord sobre la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Costas i Terrones, exdirector general de Tributs i 
de Defensa de la Competència i professor de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la 
Competència
Tram. 352-00616/08
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de Joan F. 
Corona Ramón, director acadèmic de l’Institut de 
l’Empresa Familiar i catedràtic d’hisenda pública, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Au-
toritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00617/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Xavier Vi-
ves, director acadèmic del Centre Sector Públic - 
Sector Privat de l’IESE Business School, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana 
de la Competència
Tram. 352-00618/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Juan Luis 
Crucelegui Gárate, expresident i actual vicepresident 
del Tribunal Basc de Defensa de la Competència, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Au-
toritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00619/08
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joaquín 
Trigo, director executiu de Foment del Treball Naci-
onal, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea 
l’Autoritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00620/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Luis Be-
renguer, president de la Comissió Nacional de la 
Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00621/08
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Carles Es-
teva Mosso, membre de la Direcció General de la 
Competència de la Comissió Europea, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana 
de la Competència
Tram. 352-00622/08
Retirada de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Lluís Franco 
i Sala, president del Tribunal Català de Defensa de la 
Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual 
es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
Tram. 352-00623/08
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de Joan Fran-
cesc Corona Ramón, director acadèmic de l’Institut 
de l’Empresa Familiar i catedràtic d’hisenda pública, 
amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Au-
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de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana 
de la Competència
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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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Resolució	299/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’atribució	a	òrgans	juris-
diccionals	de	Barcelona	de	la	compe-
tència	per	a	conèixer	litigis	de	marca,	
dibuixos	o	models	comunitaris
Tram. 250-00671/08

Adopció
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
Sessió núm. 25, 18.09.2008, DSPC-C 375

Comissió de JustíCia, dret i seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, 
en sessió tinguda el dia 18 de setembre de 2008, ha 
estudiat el text de la Proposta de resolució sobre la im-
plantació de dos òrgans jurisdiccionals per a resoldre 
litigis de marca, dibuixos o models comunitaris a Bar-
celona (tram. 250-00671/08), presentada pel G. P. de 
Convergència i Unió i l’esmena presentada 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. 22726).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
una modificació normativa al Congrés dels Diputats 
per tal d’atribuir a un dels jutjats mercantils de Barce-
lona i a una de les seccions de l’Audiència Provincial 
de Barcelona competències per a conèixer en primera 
i en segona instància, respectivament, i d’una manera 
exclusiva, tots els litigis i recursos que es promoguin 
a l’empara del que estableix la normativa europea so-
bre la marca, els dibuixos i els models comunitaris, i 
que els òrgans esmentats estenguin llur jurisdicció, en 
l’exercici d’aquesta competència, a l’àmbit territorial de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

La secretària La presidenta de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Montserrat Nebrera González

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució	298/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	cursos	relatius	als	drets	
i	deures	dels	ciclistes	i	sobre	la	cam-
panya	de	sensibilització	i	coexistència	
entre	la	bicicleta	i	els	vehicles	motorit-
zats
Tram. 250-00588/08

Adopció
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
Sessió núm. 25, 18.09.2008, DSPC-C 375

Comissió de JustíCia, dret i seguretat Ciutadana

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en 
sessió tinguda el dia 18 de setembre de 2008, ha estu-
diat el text de la Proposta de resolució sobre la posada 
en funcionament de campanyes i cursos de formació i 
informació sobre els drets i deures dels ciclistes a Ca-
talunya (tram. 250-00588/08), presentada pel G. P. de 
Convergència i Unió i l’esmena presentada 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. 21608).

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

resoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar, per mitjà del Servei Català de Trànsit, la 
possibilitat d’impartir cursos d’informació i formació 
sobre els drets i deures dels ciclistes per a tots els usu-
aris de la via pública a Catalunya.

b) Reeditar la campanya de sensibilització i coexistèn-
cia entre la bicicleta i els vehicles motoritzats que es 
va portar a terme el 2007, juntament amb la Federació 
Catalana de Ciclisme, la Coordinadora d’Usuaris de la 
Bicicleta, el Reial Automòbil Club de Catalunya i el 
Servei Català de Trànsit, i fer-ne una difusió al més 
àmplia possible.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

La secretària La presidenta de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Montserrat Nebrera González
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La figura del president Companys i de totes les persones 
que van patir persecució per raons polítiques o ideo-
lògiques per un sistema judicial repressiu i il·legítim, 
que vulnerava sistemàticament els drets humans, han 
d’obtenir la plena restitució i la reparació moral, política 
i jurídica, especialment després del gest de desgreuge a 
Companys que recentment han tingut els estats francès 
i alemany, amb motiu d’haver participat en un fet que, 
a més de vulnerar el dret internacional en matèria d’ex-
tradició, va conduir a la condemna a mort.

El Govern i el Parlament, com a institucions de les quals 
va tenir la màxima representació, han manifestat reite-
radament el compromís amb relació al president Lluís 
Companys.

La vindicació del president Companys és una obligació 
i una necessitat: seixanta-vuit anys després d’haver estat 
deportat i afusellat, el poble català manté el record pel 
seu insigne president.

El Parlament de Catalunya, en conseqüència, insta el 
Govern a: 

a) Fer tot el que sigui jurídicament i políticament ne-
cessari per a aconseguir que l’honor del president Com-
panys sigui reparat.

b) Dur a terme totes les actuacions jurídiques i polí-
tiques pertinents per a anul·lar un judici que mai no 
s’hauria d’haver fet, tenint en compte la condició d’il·-
legitimitat dels tribunals franquistes, continguda en la 
llei estatal de la memòria històrica.

CommemoraCió del 25è aniversari dels mossos d’es
quadra

El 14 de juliol de 2008 es complia el 25è aniversari de 
l’aprovació de la Llei 19/1983, amb la qual es creava el 
Cos de la Policia de la Generalitat i se’n determinaven 
les competències.

Enguany es culminarà el desplegament del Cos de 
Mossos d’Esquadra a tot el territori de Catalunya, amb 
l’arribada de la Policia de la Generalitat a les comarques 
del Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

La creació d’una policia pròpia ha esdevingut un avenç 
molt important per a l’exercici de l’autogovern de Ca-
talunya, atès que confereix a la Generalitat un paper 
decisiu en l’exercici de l’autoritat democràtica i li pro-
porciona els mecanismes per a afrontar un dels reptes 
principals de la societat actual.

La Policia de la Generalitat és el símbol dels drets i les 
llibertats de tots els ciutadans de Catalunya. En aquest 
sentit, té el reconeixement de la societat catalana a una 
tasca complexa i arriscada, però necessària i cada ve-
gada més valorada. És per això que el Cos de Mossos 
d’Esquadra és una peça clau de la convivència demo-
cràtica a Catalunya.

El model policial i les polítiques públiques de seguretat, 
dins l’àmbit de les polítiques socials, constitueixen un 
dels referents col·lectius del progrés, la justícia social, 
la cultura democràtica i el respecte pels drets humans. 
Els Mossos d’Esquadra treballen intensament per oferir 

Resolució	301/VIII	del	Parlament	de	Ca-
talunya,	sobre	l’orientació	política	gene-
ral	del	Govern
Tram. 255-00003/08

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 43, 02.10.2008, 
DSPC-P 61 - 59 - 60

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 2 d’oc-
tubre de 2008, ha debatut les propostes de resolució pre-
sentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat 
sobre l’orientació política general del Govern tingut els 
dies 30 de setembre i 1 d’octubre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 133 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

resoluCió

vindiCaCió del President ComPanys

El 15 d’octubre de 1940 el president de la Generalitat de 
Catalunya, Lluís Companys i Jover, va morir afusellat al 
Castell de Montjuïc, condemnat per un consell de guer-
ra. Un procés que va ésser una farsa, per la violació dels 
drets fonamentals i de les garanties de tota mena.

La sentència dictada pel consell de guerra que va con-
demnar a mort el president Companys va ésser radi-
calment injusta i una prova de la voluntat de venjança 
del règim franquista contra la persona que va exercir la 
presidència de la Generalitat, contra el president d’un 
govern democràticament escollit que es va enfrontar a 
l’aixecament militar que volia liquidar el règim consti-
tucional de la República.

Lluís Companys va ésser l’únic president escollit de-
mocràticament que va executar el feixisme en aquells 
anys dramàtics. La detenció, l’extradició i la mort de 
Companys es produïren perquè era el president legítim 
de la Generalitat i simbolitzava la resistència d’un poble 
i la voluntat de pervivència nacional i d’autogovern de 
Catalunya. El president Companys representa la dignitat 
d’un país que durant el llarg període de la dictadura va 
patir la persecució de les seves institucions, de la seva 
llengua i de la seva cultura.

El procés contra el president Companys és un cas em-
blemàtic de la repressió franquista. Una repressió que 
van patir milers de persones que van morir davant els 
escamots d’afusellament, que van patir tortura i mal-
tractaments i que van veure conculcats llurs drets en 
processos sense legitimitat ni garanties, plens d’irre-
gularitats.
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i comporti una reducció del dèficit fiscal de Catalunya 
amb l’Estat.

c) Una part dels impostos que els ciutadans de Catalu-
nya paguen per damunt de la mitjana reverteixi en els 
serveis que els presta la Generalitat. En aquest sentit, 
per a determinar els recursos financers de la Generali-
tat, s’han de tenir en compte les necessitats de despesa 
i la capacitat fiscal.

d) Catalunya continuï essent solidària. La solidaritat ha 
de garantir que les comunitats autònomes amb menys 
recursos puguin prestar els serveis públics essencials 
en condicions similars a la resta, sempre que facin un 
esforç fiscal similar, i ha de garantir també el principi 
d’ordinalitat en cada exercici pressupostari. Per això: 

Primer. Els recursos destinats als serveis d’educació i 
sanitat i a altres serveis socials essencials s’han d’ani-
vellar perquè, en els mateixos serveis prestats en altres 
comunitats autònomes, es puguin assolir nivells sem-
blants sempre que es faci un esforç fiscal similar.

Segon. La variable bàsica per a distribuir els recursos 
anivellats ha d’ésser la població, rectificada pels costos 
diferencials, el percentatge de població immigrant i la 
resta de variables que estableix l’Estatut. Aquestes va-
riables s’han d’actualitzar anualment.

Tercer. L’Estat ha de garantir que l’aplicació dels meca-
nismes d’anivellament no alteri en cap cas la posició de 
Catalunya en l’ordenació de rendes per capita entre les 
comunitats autònomes abans de l’anivellament.

e) La Generalitat tingui capacitat per a regular i gesti-
onar els seus recursos. En aquest sentit: 

Primer. Se li ha de reconèixer la capacitat normativa que 
permet l’Estatut, centrada en l’ampliació de la capacitat 
normativa sobre l’impost sobre la renda de les persones 
físiques i l’impost sobre el valor afegit, en aquest dar-
rer especialment en les operacions efectuades en fase 
detallista.

Segon. S’ha de crear un consorci amb participació pari-
tària de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària 
i l’Agència Tributària de Catalunya. Aquest consorci 
ha de poder gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar 
tots els impostos cedits a Catalunya, d’acord amb les 
possibilitats que confereix l’article 204.2 de l’Estatut.

Tercer. S’han de traspassar les competències i els mit-
jans relatius a la revisió per la via administrativa de les 
reclamacions que els contribuents interposin contra els 
actes de gestió tributària dictats per l’Agència Tributària 
de Catalunya.

Quart. S’han d’establir les fórmules de gestió consor-
ciada del cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els mu-
nicipis.

f) Es constitueixi la finestreta única perquè els ciuta-
dans puguin tramitar qualsevol impost en qualsevol 
oficina, amb independència de l’administració que en 
sigui titular.

4. Segons el principi de lleialtat institucional, l’Estat ha 
de compensar la Generalitat per totes les decisions que 
prengui que comportin més despesa o menys ingressos 

un servei públic de qualitat, basat en la proximitat i la 
responsabilitat, la professionalitat i l’eficiència.

La major part de la consecució d’aquesta realitat ha 
estat possible gràcies al treball i a la il·lusió de tots els 
homes i les dones que formen part del Cos de Mossos 
d’Esquadra.

El Parlament, per aquest motiu, expressa el seu reconei-
xement a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i la felicita en la celebració del seu 25è aniversari 
des de la restitució de les institucions democràtiques a 
Catalunya.

aCCió PolítiCa i de govern

I. Nou model de finançament

1. El Parlament de Catalunya, davant del procés de ne-
gociació del nou model de finançament, constata que: 

a) L’aprovació d’un nou model de finançament és una 
obligació legal que estableix l’Estatut aprovat pel Par-
lament i les Corts Generals i referendat pel poble de 
Catalunya.

b) No s’ha respectat el termini legal que exigia a la 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat - Ge-
neralitat l’obligació de concretar l’aplicació del model de 
finançament de la Generalitat que estableix l’Estatut.

c) L’acord final, resultat del pacte i la negociació amb 
l’Administració general de l’Estat, ha de respectar ín-
tegrament els preceptes i els criteris que estableix l’Es-
tatut.

d) Una part de la resposta que cal donar a l’actual situ-
ació de crisi es correspon amb la necessitat de millorar 
el finançament per a reforçar els serveis personals que 
presta la Generalitat i per a millorar la productivitat de 
les empreses.

2. El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern 
en la seva negociació per a assolir un bon acord que 
permeti a la Generalitat disposar d’un sistema de finan-
çament just. Aquest acord s’ha de produir en el marc de 
bilateralitat de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics 
i Fiscals Estat - Generalitat. El nou model ha de tenir 
vigència a partir de l’1 de gener de 2009. D’acord amb 
l’Estatut, el model s’ha de poder aplicar gradualment 
per a garantir-ne la viabilitat financera i ha d’establir 
un sistema d’actualització i revisió.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar negociant el nou model de finançament de la Ge-
neralitat per tal que: 

a) El finançament de la Generalitat estigui essencial-
ment vinculat als impostos que paguen els catalans. En 
aquest sentit, els recursos de les finances de la Genera-
litat en l’exercici del 2009 han d’incloure el rendiment 
complet de tots els tributs estatals cedits, d’acord amb 
el que estableixen els articles 203, 206 i 210 i les dis-
posicions addicionals setena, vuitena, novena i desena 
de l’Estatut.

b) L’aplicació del nou model de finançament permeti un 
increment substancial dels ingressos de la Generalitat 
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serveis socials, la Llei del dret a l’habitatge, la Llei del 
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la Llei del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions, la Llei del Memorial Democràtic i la Llei 
de l’Institut Català Internacional per la Pau, entre altres, 
i de projectes de llei que conduiran a dotar l’ordenament 
català de les necessàries adaptacions, modificacions i 
innovacions que estableix el text estatutari.

1. Desplegament de l’Estatut que correspon a les insti-
tucions de la Generalitat

a) El Parlament de Catalunya defensa la legitimitat i la 
legalitat de l’Estatut i n’exigirà el compliment davant de 
totes les instàncies que es considerin pertinents.

b) El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que el 
Govern continuï impulsant totes les actuacions neces-
sàries que garanteixin i desenvolupin les competències 
que l’Estatut atribueix a la Generalitat, a fi de garantir 
l’exclusivitat de les competències així definides pel text 
estatutari, de garantir la potestat d’establir polítiques 
pròpies mitjançant el desplegament normatiu de les 
competències compartides, d’exercir la potestat regla-
mentària i la funció executiva d’acord amb els termes 
establerts per l’Estatut i de vetllar per l’exercici de la 
potestat de foment d’acord amb el que estableix l’Esta-
tut, en concret l’article 114.

c) El Parlament de Catalunya acorda impulsar les inici-
atives legislatives que despleguen l’Estatut que es troben 
en fase de tramitació parlamentària: 

– Projecte de llei de la Presidència de la Generalitat i 
del Govern 

– Proposició de llei del Consell de Garanties Estatu-
tàries

– Projecte de llei d’educació 

– Projecte de llei de salut pública

– Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i 
la dictadura franquista

– Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana 
de la Competència

– Projecte de llei sobre els centres de culte o de reunió 
amb fins religiosos

– Projecte de llei de creació de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya

– 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 registre de la 
propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya

– Projecte de llei de pesca i d’acció marítima

– Projecte de llei de mediació en l’àmbit del dret privat

– Projecte de llei de política industrial

– Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric

– Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives

per a la Generalitat. Amb aquesta finalitat, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a continuar treballant en 
l’avaluació de l’impacte que han tingut les decisions 
adoptades unilateralment per l’Estat.

5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
d’avançar cap a un acord que expressi la unitat de les 
forces polítiques, com reclama la societat catalana, en la 
proposta de model de finançament que el Govern de la 
Generalitat ha de negociar amb el Govern de l’Estat.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo-
lupar plenament les competències en matèria de finan-
ces locals que l’Estatut atorga a la Generalitat.

II. Desplegament de l’Estatut

El Parlament de Catalunya manifesta que l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya estableix innovacions importants 
en els drets, els deures i els principis rectors, en el siste-
ma institucional, en els àmbits competencials que cor-
responen a la Generalitat de Catalunya i en les relacions 
de la Generalitat amb l’Estat, amb la Unió Europea i 
en acció exterior. Els importants canvis que preveu 
l’Estatut vigent en el model de finançament respecte a 
l’anterior han estat un dels temes que més rellevància 
i notorietat han tingut durant aquests darrers mesos i 
una de les qüestions fonamentals per a Catalunya en les 
negociacions amb el Govern de l’Estat.

El desplegament de l’Estatut és un procés complex, en 
el qual el diàleg i la negociació han estat els eixos en 
què el Govern ha fonamentat la seva acció.

Tot i la responsabilitat, la proactivitat i la fermesa amb 
què el Govern ha afrontat aquest repte, aquestes res-
ponsabilitat, proactivitat i fermesa no s’han vist cor-
respostes per alguns sectors de l’Administració general 
de l’Estat, que no veuen en l’Estatut la llei orgànica de 
compliment obligatori que és.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reconeix 
l’esforç i l’impuls del Govern de la Generalitat en el 
procés de desplegament estatutari que han permès, 
durant aquest darrer any, l’aprovació d’importants lleis 
que despleguen les disposicions de l’Estatut i l’adopció 
d’acords amb el Govern de l’Estat en àmbits com la 
col·laboració i la participació. Els acords adoptats en 
el marc de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat - 
Generalitat i la Comissió Mixta de Transferències han 
conduït a l’aprovació de nous traspassos de funcions 
i serveis, la constitució de nous àmbits de treball i de 
col·laboració i l’adopció i l’execució d’acords com la 
metodologia que cal aplicar per a complir la disposició 
addicional tercera de l’Estatut, relativa a l’increment 
substancial de les inversions en infraestructures de 
l’Estat a Catalunya.

D’altra banda, el procés de desplegament normatiu que 
correspon a la Generalitat, iniciat amb l’aprovació de 
lleis com la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya, la 
Llei del Consell de Relacions Laborals i la Llei de l’Ins-
titut de Seguretat Pública de Catalunya, ha vist l’adop-
ció, durant aquests darrers dotze mesos, d’importants 
lleis que despleguen el text de l’Estatut, com la Llei de 
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s’incloguin les disposicions del títol III de l’Estatut rela-
tives al poder judicial a Catalunya en les normes estatals 
corresponents, de manera que s’incorporin les noves 
funcions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
la previsió del Consell de Justícia de Catalunya, amb les 
seves funcions, i el recurs per a la protecció dels drets 
estatutaris, establerta per l’Estatut.

b) El Parlament insta el Govern a vetllar perquè la legis-
lació estatal sigui modificada i adaptada a les disposici-
ons estatutàries, en àmbits com el lingüístic i el tributa-
ri, en tot el que calgui per a fer possible la participació 
de la Generalitat en institucions i organismes estatals, 
o en els supòsits en què l’abast de la competència de la 
Generalitat depengui d’una llei estatal.

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar duent a terme totes les accions i les gestions necessà-
ries davant del Govern de l’Estat perquè la seva activitat 
normativa sigui respectuosa amb les determinacions 
estatutàries pel que fa a la distribució de competències, 
especialment amb relació a l’activitat de foment, a l’ús 
de les competències bàsiques de l’Estat, a l’ús de títols 
competencials horitzontals, a la utilització de l’abast 
supraautonòmic per a justificar l’abast territorial de la 
competència estatal i a la transposició de directives eu-
ropees. El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a desenvolupar i promoure al màxim els mecanismes 
de prevenció i solució de conflictes i a dur a terme les 
actuacions per a la defensa jurídica del text estatutari, 
quan calgui, davant l’actuació legislativa de l’Estat.

d) El Parlament insta el Govern a estudiar especialment 
l’activitat subvencional de l’Estat per prevenir invasions 
competencials per mitjà de l’atorgament de subvencions 
sense la participació de la Generalitat en àmbits on la 
Generalitat té competències. En particular, amb relació 
als fons derivats de l’assignació tributària de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques a fins socials 
i mediambientals, el Parlament insta el Govern a dur 
a terme les actuacions necessàries amb l’Estat per a 
establir la participació de la Generalitat en la fixació 
d’objectius i la gestió en l’assignació dels fons, de con-
formitat amb les competències que té la Generalitat en 
aquestes matèries.

3. Desplegament de l’Estatut en cooperació amb les 
institucions de l’Estat

a) El Parlament de Catalunya valora positivament els 
darrers traspassos de funcions i serveis de l’Estat a 
la Generalitat en les matèries d’ordenació i gestió del 
litoral, d’expedició i homologació de títols i estudis 
estrangers en ensenyaments no universitaris i de co-
municacions electròniques, i també en els àmbits de 
l’Administració de justícia i en matèria d’obres hidràu-
liques. Així mateix, el Parlament expressa el seu suport 
al Govern per a continuar treballant en la constitució de 
noves ponències que facin efectius els traspassos que 
resten pendents i dóna suport al Govern en l’exigència 
de celeritat i diligència a l’Estat en les negociacions dels 
traspassos, a fi de donar ple compliment a les disposi-
cions estatutàries.

b) El Parlament expressa el seu suport al Govern amb 
relació als acords assolits en el marc de la Comissió 

d) El Parlament de Catalunya, atesa la conveniència 
d’adaptar el marc institucional de Catalunya als precep-
tes de l’Estatut, insta el Govern a presentar els projectes 
de llei següents: 

– Projecte de llei del Síndic de Greuges

– Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes

– Projecte de llei de governs locals i del Consell de 
Governs Locals

– Projecte de llei de transició de les diputacions a les 
vegueries

– Projecte de llei del règim especial de l’Aran

e) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
l’elaboració de projectes de llei que despleguin els pre-
ceptes del títol I de l’Estatut, relatiu als drets, els deures 
i els principis rectors, com els següents: 

– Projecte de llei d’infància i adolescència

– Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la famí-
lia

– Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i retornades a Catalunya

– Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la 
igualtat entre homes i dones

– Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència

– Projecte de llei sobre la regulació i la difusió de la 
llengua de signes catalana

f) El Parlament de Catalunya expressa la conveniència 
de donar impuls al desplegament estatutari pel que fa a 
competències relatives a diversos àmbits especialment 
rellevants i d’importància estratègica per al desenvo-
lupament econòmic i social i de la democràcia partici-
pativa a Catalunya. Per aquest motiu, insta el Govern 
a promoure i iniciar l’elaboració dels projectes de llei 
següents: 

– Projecte de llei de consultes populars

– Projecte de llei d’universitats de Catalunya

– Projecte de llei de finances locals de Catalunya

– Projecte llei d’aeroports i heliports de Catalunya

– Projecte de llei del Codi de consum de Catalunya

– Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge de Catalunya

– Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball

– Projecte de llei d’organització i funcionament de l’Ad-
ministració de la Generalitat

2. Desplegament normatiu que correspon a les institu-
cions de l’Estat

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar duent a terme les actuacions necessàries a fi que 
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vern de l’Estat que la llengua catalana tingui l’estatus 
de llengua oficial de la Unió Europea.

b) El Parlament de Catalunya valora positivament les 
actuacions dutes a terme pel Govern de la Generalitat 
durant el procés de revisió del Tractat de la Unió Eu-
ropea i del funcionament de la Unió Europea i que el 
text del Tractat reculli l’autonomia regional i local i la 
diversitat lingüística dels pobles d’Europa; el manteni-
ment de l’objectiu de cohesió territorial; les disposici-
ons sobre democràcia participativa i representativa; el 
principi de subsidiarietat en l’àmbit regional i local i 
la referència a la traducció a altres llengües que en els 
estats membres tenen la condició d’oficials.

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
tinuar impulsant les relacions amb la Unió Europea i 
promocionant Catalunya en conjunt, especialment les 
relacions amb l’euroregió Pirineus-Mediterrània i amb 
totes les regions europees amb les quals Catalunya com-
parteix interessos econòmics, ambientals, culturals i so-
cials, i promoure actuacions en l’àmbit de les funcions 
de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar els treballs per a potenciar la projecció de Catalunya 
a l’exterior i, en l’àmbit de les competències de la Gene-
ralitat, a intensificar la recerca i l’establiment d’acords 
internacionals que afavoreixin els interessos econòmics, 
socials, culturals i ambientals de Catalunya. Així ma-
teix, el Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme actuacions necessàries que permetin articular la 
participació de Catalunya a la UNESCO d’acord amb 
la normativa vigent.

III. Una Catalunya socialment avançada i preparada 
per a afrontar el futur amb garanties

1. En matèria d’educació, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Desenvolupar, en el temps i la forma establerts, el 
que determina el nou marc legal i normatiu de la Ge-
neralitat.

b) Continuar aplicant el Pla per a l’actualització de la 
metodologia d’immersió lingüística en l’actual context 
sociolingüístic 2007-2013, el Pla de llengües estran-
geres i altres, per tal que tot l’alumnat assoleixi una 
competència comunicativa sòlida en acabar l’educació 
obligatòria.

c) Donar continuïtat al Pla per a la llengua i la cohesió 
social (Pla LIC) i als plans educatius d’entorn i afermar-
ne l’aplicació.

d) Aprofundir en la política educativa de les aules d’aco-
llida, integrades en els centres educatius públics i con-
certats, com a forma d’iniciació dels aprenentatges i la 
convivència dels infants.

e) Garantir la prestació del servei educatiu als centres i 
continuar reduint la interinitat del professorat convocant 
concursos oposició.

f) Assegurar el dret a l’escolarització de tothom mitjan-
çant l’oferta suficient i equilibrada de places escolars.

Bilateral Generalitat - Estat respecte a la Inspecció de 
Treball, pel qual la Generalitat assumeix a partir de l’1 
de juny de 2009 la competència executiva sobre la fun-
ció pública inspectora en l’àmbit de treball i relacions 
laborals, i l’acord pel qual s’estableix que la Generalitat 
pot atorgar el permís inicial de treball per compte propi 
o aliè dels estrangers que desenvolupin la seva tasca a 
Catalunya, un acord que s’ha ampliat en el marc de la 
darrera reunió de la Comissió Bilateral.

c) El Parlament de Catalunya expressa el suport al 
Govern en les actuacions que es duen a terme en el 
marc de les corresponents ponències tècniques i grups 
de treball per a negociar els acords de traspàs en les 
matèries següents: formació i titulacions pesqueres i 
despatx, registre i seguretat d’embarcacions; titularitat 
de les biblioteques provincials radicades a Catalunya; 
gestió del registre de múltiplex i resolució de conflictes 
entre operadors de radiodifusió; assegurança escolar; 
beques i ajuts en l’ensenyament no universitari i beques 
i ajuts en l’ensenyament universitari.

d) El Parlament de Catalunya dóna suport als represen-
tants de la Generalitat que participen en la ponència 
que ha de concloure la proposta de traspàs dels serveis 
ferroviaris de rodalies (Renfe) i expressa la convenièn-
cia que la proposta de traspàs dels serveis ferroviaris de 
rodalies de Barcelona de Renfe que s’acordi determini 
els mecanismes i els instruments jurídics i administra-
tius i els compromisos econòmics per a fer-la efectiva 
de la manera més eficaç i favorable per als interessos 
de Catalunya. Així, davant un possible canvi del model 
de gestió aeroportuària, que ha estat anunciat, el Par-
lament insta el Govern a mantenir la seva posició pel 
que fa a l’aeroport de Barcelona - El Prat, d’acord amb 
les resolucions adoptades pel Parlament, i per a la des-
classificació dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell 
com a aeroports d’interès general en els termes més 
favorables als interessos de Catalunya.

e) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la 
concreció i el desplegament dels diferents supòsits de 
col·laboració que estableix l’Estatut i, en concret, en ma-
tèries com emergències i protecció civil en l’àmbit de la 
seguretat nuclear, aigües i obres hidràuliques, recerca, 
relacions amb les entitats religioses, fires, estadística, 
corporacions de dret públic, entre altres, i el desenvolu-
pament dels mecanismes de participació en institucions 
i organismes de l’Estat als quals fa referència el text 
estatutari.

4. Desplegament de mecanismes de col·laboració i parti-
cipació en l’àmbit de la Unió Europea i acció exterior

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme, davant del Govern de l’Estat, les 
actuacions necessàries per a articular la participació de 
la Generalitat en tots els afers relacionats amb la Unió 
Europea que afectin les competències o els interessos de 
Catalunya, d’acord amb les previsions estatutàries.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar duent a terme, davant del Govern 
de l’Estat, les actuacions necessàries perquè es com-
pleixin l’article 6.3 de l’Estatut i el compromís del Go-
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amb els professionals, entre els professionals i dins de 
les organitzacions, amb mesures com ara la generalit-
zació de la Història Clínica Compartida de Catalunya, 
la implantació de la recepta electrònica a tot el territori, 
la digitalització de la imatge mèdica i el desplegament 
efectiu del Pla de telemedicina i teleassistència mèdica 
a Catalunya.

e) Continuar facilitant l’accés de la ciutadania als ser-
veis sanitaris reduint les desigualtats entre els ciutadans, 
mantenint la bona progressió dels temps d’espera qui-
rúrgics i les proves diagnòstiques i ampliant la cobertura 
pública, amb un èmfasi especial en prestacions com ara 
la salut bucodental, la podologia a les persones diabè-
tiques amb patologies vasculars cròniques, la vacuna 
contra el virus del papil·loma humà i els tractaments 
quirúrgics per a la reassignació de sexe. Així mateix, 
continuar la implementació dels recursos sociosanita-
ris establerts pel Parlament per a persones malaltes de 
fibromiàlgia i fatiga crònica.

f) Reforçar i consolidar la xarxa de mediadors inter-
culturals als serveis sanitaris de Catalunya per a ga-
rantir una atenció adequada en tot el territori, per mitjà 
d’un augment dels recursos professionals, la creació 
d’un centre coordinador que identifiqui les necessitats 
i que coordini els recursos i la posada en marxa d’un 
programa de formació de dos anys.

g) Reforçar les actuacions relatives a la transparència, 
l’equitat i la consolidació del sistema sanitari públic, 
l’agilitat d’accés de la ciutadania al sistema sanitari pú-
blic i a les seves prestacions i serveis, el reconeixement 
de la tasca dels professionals assistencials per mitjà 
d’unes condicions de treball adequades i a la contenció 
en la despesa farmacèutica, en el marc de la política de 
millora de la qualitat i l’eficiència del sistema de salut 
de Catalunya i en el context de la preocupació ciutadana 
per l’impacte de la crisi econòmica en els serveis a la 
ciutadania.

4. En matèria d’acció social i ciutadania, el Parlament 
de Catalunya: 

4.1. Manifesta el seu compromís per la garantia dels 
drets dels infants en el marc de la prevenció, la pro-
tecció, la promoció i la participació dels menors, en 
el marc del vintè aniversari de la Declaració del drets 
dels infants.

4.2. Insta el Govern a: 

a) Continuar els tràmits per a presentar el projecte de 
llei d’acollida de les persones immigrades i les retor-
nades a Catalunya i el projecte de llei dels drets i les 
oportunitats dels infants i adolescents, atesa la conve-
niència d’adaptar el marc institucional de Catalunya als 
preceptes de l’Estatut i a les necessitats de la societat 
catalana. Incloure en el dit projecte de llei d’acollida la 
llengua catalana com a llengua d’acollida, i garantir la 
competència en aquesta llengua de les persones immi-
grades i les retornades a Catalunya.

b) Continuar els treballs de l’avantprojecte llei de polí-
tiques de joventut i consolidar el desplegament del Pla 
nacional de joventut de Catalunya.

g) Continuar avançant en l’escolarització equitativa de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques en els 
centres sostinguts amb recursos públics, a fi que aquesta 
permeti una integració millor d’aquest alumnat, faci-
liti la cohesió social i afavoreixi la qualitat educativa 
adequada per a tota la població escolar i les seves fa-
mílies.

h) Estendre el suport a les famílies amb beques menja-
dor, activitats extraescolars i altres plans i ajuts.

i) Ampliar l’oferta de places de llars d’infants, en col-
laboració amb els ajuntaments, tot actualitzant els con-
venis pertinents.

j) Continuar incrementant l’oferta de places de forma-
ció professional i millorar-ne l’adequació a la realitat 
econòmica de Catalunya, d’una manera territorialment 
equilibrada. Així mateix, avançar en la implantació 
equilibrada del model FP.cat, d’integració de la forma-
ció professional reglada, ocupacional i contínua.

k) Desplegar mesures per a avaluar el sistema educatiu, 
com a garantia d’ajust als principis i les finalitats del 
sistema educatiu català.

2. En matèria d’universitats, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Donar un nou impuls a la captació i la retenció de 
talent investigador, atès l’èxit obtingut per la Institució 
Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en 
els darrers anys en la captació de talent per al sistema 
de recerca català.

b) Donar un nou impuls al sistema universitari de Ca-
talunya, atesa la necessitat d’adaptar els sistemes d’edu-
cació superior al que estableix l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior en el termini establert, perquè aquesta 
adaptació permeti desenvolupar i consolidar un sistema 
universitari que opti per l’excel·lència i la internaciona-
lització, amb titulacions i metodologies docents adap-
tades a les necessitats socials i amb criteris de màxima 
eficiència.

3. En matèria de salut, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a: 

a) Avançar en la materialització de la reforma de la salut 
pública, una vegada aprovada la Llei de salut pública, 
enfortint l’acció de promoció, prevenció i protecció de 
la salut des del conjunt de les polítiques públiques. Ini-
ciar la creació i el desplegament de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT) a partir de l’Agència 
de Protecció de la Salut i incorporar-hi les actuacions 
de promoció, prevenció i vigilància de la salut.

b) Desplegar el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública, d’acord amb les línies estratègiques dels plans 
directors i dels plans d’ordenació, amb la perspectiva 
del 2015.

c) Consolidar el procés de descentralització del sistema 
sanitari, tot avançant en la governança compartida amb 
els municipis.

d) Continuar promovent la utilització de les tecnologies 
de la informació i la comunicació al servei de la salut 
de la ciutadania, per a facilitar la relació dels ciutadans 
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ments de què disposa el sistema, per tal d’aconseguir 
una millora del benestar físic i psíquic de les persones, 
un enfortiment de la cohesió social i la promoció de 
valors ciutadans i nacionals.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per a con-
tinuar donant suport a les federacions catalanes en la 
tasca de promoció internacional de l’esport i d’afiliació 
a entitats afins d’àmbit internacional, en aplicació de 
l’article 200 de l’Estatut d’autonomia, de la projecció 
internacional de les organitzacions socials, culturals i 
esportives de Catalunya, per a avançar en el reconeixe-
ment internacional de les seleccions catalanes.

c) Amb l’objectiu acomplert de la primera fase del Pla 
director d’instal·lacions i equipaments esportius (PIEC), 
iniciar la segona fase, que permetrà assolir els objectius 
fixats en aquest pla, amb la finalitat de posar a l’abast 
de la ciutadania instal·lacions esportives de qualitat per 
a acostar l’esport a totes les persones.

d) Establir, en el marc del Pla català de l’esport a l’es-
cola (PCEE), un programa que estimuli l’aprofitament 
de les instal·lacions esportives escolars i que incrementi 
l’ús d’instal·lacions esportives municipals per part dels 
escolars.

e) Promoure les estructures i les infraestructures ne-
cessàries i fer efectius la recerca i el desenvolupament 
aplicats a l’esport, i també apropar les empreses del 
sector a l’àmbit de l’esport.

6. En matèria de polítiques d’habitatge, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Assolir els objectius del Pacte nacional per l’habitatge 
de l’any 2008.

b) Dur a terme la transformació d’Adigsa en agència 
d’habitatge abans que acabi l’any 2009.

c) Iniciar 13.000 habitatges de protecció oficial l’any 
2009.

d) Donar suport a les persones més desfavorides per 
mitjà d’ajuts per al pagament del lloguer i l’emancipació 
residencial, amb 30.000 ajuts l’any 2009.

e) Mobilitzar 5.000 habitatges desocupats cap al parc de 
lloguer l’any 2008, i 6.000 més l’any 2009.

f) Continuar potenciant la rehabilitació d’habitatges per 
mitjà d’ajuts a la rehabilitació de 40.000 habitatges el 
2009.

g) Aprovar el Decret d’habitabilitat amb la màxima 
celeritat possible.

h) Aprovar el Decret del Registre Únic de Sol·licitants de 
l’Habitatge Protegit a Catalunya al més aviat possible.

i) Elaborar el Pla territorial sectorial d’habitatge, que 
ha d’ésser l’instrument essencial per a la planificació 
sectorial en matèria d’habitatge, i que ha de permetre 
conèixer l’estat actual en matèria d’habitatge a Cata-
lunya i les necessitats en la mateixa matèria, amb la 
màxima celeritat possible.

j) Posar en marxa la Comissió de Fiscalitat, establerta 
pel Pacte nacional per l’habitatge, abans que acabi el 
primer trimestre del 2009.

c) Aprofundir en les estratègies interdepartamentals 
establertes en el Pla de polítiques d’igualtat de gènere, 
aprovat per la Generalitat, gestionat per l’Institut Català 
de les Dones.

d) Continuar els treballs de l’avantprojecte de llei per 
a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i 
homes, per a promoure una societat en què les dones 
puguin desenvolupar llurs capacitats personals i pren-
dre decisions sense les limitacions imposades pels rols 
tradicionals en funció del sexe, i en què les tasques, 
les aspiracions, les experiències i les necessitats de les 
dones es facin visibles i es valorin.

e) Concloure els treballs de redacció del nou Codi 
d’accessibilitat de Catalunya i l’actualització de la Llei 
20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’acces-
sibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, 
d’acord amb tots els agents implicats.

f) Continuar treballant decididament per a presentar el 
Pacte nacional per a la immigració al més aviat pos-
sible.

g) Continuar treballant per a redactar el Protocol contra 
els maltractaments a la gent gran, d’acord amb tots els 
agents implicats i tots els partits polítics representats al 
Parlament de Catalunya.

h) Impulsar l’estratègia per la inclusió social com a com-
promís per a pal·liar les situacions de pobresa i d’exclu-
sió social més manifestes que es donen a Catalunya. En 
aquest marc, s’ha de crear l’Observatori per a la Inclusió 
Social de Catalunya.

j) Intensificar les mesures de suport a les famílies per a 
fer front a la situació econòmica actual.

k) Continuar el procés iniciat amb la Llei 12/2007, del 
12 d’octubre, de serveis socials, cap a la garantia dels 
drets socials de la ciutadania de Catalunya.

l) Continuar les gestions davant el Govern de l’Estat 
per a millorar el finançament de l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, atès que l’incompliment d’aquesta llei 
lesionaria els drets dels ciutadans a qui va destinada i 
perjudicaria el ple desenvolupament del sistema català 
d’atenció a la dependència.

m) Reclamar al Govern de l’Estat la territorialització 
gradual per comunitats autònomes dels recursos recap-
tats en l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques destinada a altres fi-
nalitats d’interès social, amb l’objectiu d’assolir el 50% 
de la recaptació que s’hagi obtingut en les declaracions 
efectuades en el seu territori, en concepte de l’assignació 
esmentada, garantint, en qualsevol cas, que els recursos 
corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegra-
ment pels governs autonòmics respectius.

5. En matèria d’esports, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a: 

a) Continuar promovent la pràctica esportiva per mitjà 
dels programes específics orientats a l’esport ciutadà, 
a l’esport escolar, a l’esport federat de base i d’alt ren-
diment i a la qualitat dels recursos humans i d’equipa-
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l) Aprovar el Pla de gestió de la sequera com a instru-
ment de prevenció que permeti activar els mecanismes 
necessaris per a evitar eventuals episodis de sequera.

m) Acabar la redacció del Pla de gestió de l’aigua de 
Catalunya.

n) Presentar al Parlament l el Projecte de llei de conser-
vació de la biodiversitat i el patrimoni natural.

o) Executar, conjuntament amb el Govern de l’Estat, les 
actuacions pendents per a preservar el Delta de l’Ebre.

p) Presentar al Parlament el Projecte de llei de decla-
ració del parc natural del Montgrí, Illes Medes i Baix 
Ter.

q) Elaborar i aprovar el Pla territorial sectorial de po-
lítica forestal.

r) Elaborar i desplegar l’Estratègia per al desenvolupa-
ment sostenible de Catalunya (EDSCAT), d’acord amb 
el manament de la Unió Europea de d’aplicar estratègies 
nacionals de desenvolupament sostenible, i als acords 
entre el Govern i els agents socials en el marc de l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 
2008-2011.

s) Presentar al Parlament el Projecte de llei d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes, de desenvolupament 
de la llei de bases aprovada pel Reial decret legislatiu 
1/2008, de l’11 de gener.

t) Elaborar estratègies per a la reducció d’envasos no 
reciclables i no reutilitzables.

8. En matèria de seguretat, trànsit i joc, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar i aprovar el Projecte de llei del sistema de 
policia de Catalunya.

b) Elaborar i aprovar el Projecte de llei de protecció 
civil.

c) Continuar aplicant mesures de tot tipus per a avançar 
cap al compromís de reduir el 50% de la mortalitat a 
les carreteres catalanes en el període 2000-2010 i reduir 
l’accidentalitat en general, i incentivar els esforços del 
Servei Català de Trànsit.

d) Desenvolupar el Programa de joc responsable amb 
l’objectiu, d’una banda, d’afavorir la pràctica del joc 
d’una manera responsable i, de l’altra, disminuir els 
possibles impactes negatius que poden produir algunes 
maneres de jugar.

9. En matèria d’administracions públiques i governs 
locals, el Parlament de Catalunya: 

9.1. Insta el Govern a: 

a) Acabar els treballs de redacció del Projecte de llei de 
governs locals de Catalunya, perquè aquesta iniciativa 
legislativa es presenti al Parlament amb la màxima ce-
leritat i amb el màxim consens. El Parlament expressa 
la importància i la necessitat de reconfigurar la realitat 
institucional i territorial de Catalunya per mitjà d’una 
llei de governs locals que acompleixi la nova realitat 
estatutària, i reclama al Govern que aquesta reforma 

7. En matèria de qualitat ambiental, gestió de l’aigua, 
gestió dels residus i medi natural, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a: 

a) Redactar i aprovar el projecte de llei contra la conta-
minació odorífera.

b) Aprovar els mapes estratègics i els plans d’acció de 
soroll d’àmbit supramunicipal.

c) Redactar i aprovar mesures per a la millora de la 
qualitat de l’aire a la zona 3: Garraf-Penedès.

d) Aprovar els nous programes de gestió de residus mu-
nicipals, industrials i de la construcció d’acord amb el 
que determina l’article 5 de la Llei 9/2008, del 10 de 
juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus.

e) Aprovar el Pla territorial sectorial d’infraestructures 
de gestió de residus municipals d’acord amb el que de-
termina l’article 5 de la Llei 9/2008.

f) Aprovar el Programa de reutilització d’aigua de Ca-
talunya, una vegada finalitzats els tràmits, com un dels 
eixos de la nova política de l’aigua que ha de permetre 
una millora en la disponibilitat de recursos.

g) Aprovar el Pla sectorial d’abastament d’aigua de 
Catalunya (PSAAC), que ha de recollir les necessitats 
hídriques de Catalunya.

h) Fer el seguiment de l’execució de les obres del Pla hi-
drològic nacional, contingudes en el Pla sectorial d’abas-
tament d’aigua de Catalunya (PSAAC), que inclouen, 
entre altres: la planta dessalinitzadora del Llobregat, el 
desenvolupament del Programa de sanejament d’aigües 
residuals urbanes (PSARU) de l’Ebre, el reforçament de 
l’abastament a la Costa Brava centre, les obres d’abas-
tament del Baix Penedès i el desdoblament de l’artèria 
Cardedeu-Trinitat.

i) Continuar les obres avançades amb motiu de l’episodi 
de sequera (execució de l’ampliació de la planta dessa-
linitzadora de la Tordera i inici de les obres de la planta 
dessalinitzadora del Foix) i continuar la connexió de 
l’ITAM de la Tordera a l’estació de tractament d’aigua 
potable (ETAP) de Cardedeu, en tant que totes aquestes 
infraestructures són actuacions cabdals per a la millora 
de la garantia i la qualitat de l’aigua subministrada als 
ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona i que 
signifiquen l’inici progressiu i gradual del retorn d’aigua 
cap a la conca del Ter.

j) Eliminar la sobreexplotació del riu Ter, tota la conca 
del qual ha fet un esforç durant els darrers quaranta 
anys, i facilitar el retorn progressiu i gradual per a asso-
lir el cabal ambiental i garantir les necessitats de rega-
diu i les funcions ecològiques. Aquest retorn progressiu 
s’ha de programar en un termini breu, una vegada su-
perada la situació d’excepcionalitat i derogat el decret 
de sequera, comptant amb l’aportació de nous recursos 
derivats de les actuacions de recuperació d’aqüífers, de 
plantes dessalinitzadores, de reutilització, etc.

k) Aprovar la revisió del Programa de sanejament d’ai-
gües residuals urbanes (PSARU) per a poder finalitzar 
les necessitats de sanejament derivades del primer es-
cenari del PSARU 2005.
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b) Aplicar la transposició de la Directiva de serveis en 
el mercat únic pel Parlament i el Govern de Catalunya 
en les matèries que són competencialment pròpies, com 
ara el comerç, el turisme i la indústria. En aquest sentit, 
ha d’impulsar totes les modificacions normatives que 
siguin pertinents, vetllant especialment, en allò que 
pertoqui, pels drets dels treballadors de Catalunya, per 
la qualitat dels serveis públics i pel suport a les micro-
empreses, i a les petites i mitjanes empreses, en la línia 
de les noves polítiques europees. Igualment, ha d’iniciar 
actuacions que permetin adaptar els principis i les reco-
manacions que deriven de la iniciativa Small Business 
Act a la realitat productiva, sectorial i empresarial de 
Catalunya.

c) Impulsar la signatura del Pacte nacional per la recerca 
i la innovació, i el desenvolupament efectiu d’aquest pac-
te, amb l’objectiu que esdevingui una eina fonamental 
per a fer front als reptes socioeconòmics de Catalunya 
en els propers anys. Així mateix, impulsar el desenvo-
lupament normatiu en l’àmbit de la ciència i la recerca 
que estableixi, entre altres, la creació i la modificació 
d’organismes i agències existents vinculades a la gestió 
de la recerca.

d) Exercir plenament les competències atorgades i am-
pliades per l’Estatut en matèria d’indústria, desenvo-
lupant la Llei de política industrial en els tres àmbits 
fonamentals de definició d’estratègia, de participació 
i d’execució.

e) Elaborar el Pla de política industrial de Catalunya, 
que ha de constituir el pilar fonamental d’una estratè-
gia de país per a assolir l’objectiu de tornar a situar la 
indústria catalana com un dels principals motors del 
creixement econòmic i com a vector de canvi del model 
productiu de Catalunya.

f) Constituir el Consell de Política Industrial de Cata-
lunya, que ha definir objectius i instruments de políti-
ca industrial més adequat per a cada sector d’activitat, 
d’acord amb els principis rectors de l’Estatut i la nova 
política industrial de la Unió Europea.

g) Prioritzar les actuacions en matèria de política in-
dustrial i sectors productius que puguin tenir un efecte 
preventiu per a facilitar la continuïtat de les empreses i 
la millora de la productivitat en els sectors econòmics, 
les activitats productives, els segments de mercat i les 
empreses significatives que estiguin especialment ex-
posats a la competència internacional. El Govern, amb 
una visió anticipatòria, ha de continuar donant suport 
a les empreses que posin en marxa accions de canvi 
estratègic o de reorientació productiva per a millorar 
llur posició competitiva en el mercat.

h) Donar el màxim suport a la constitució efectiva 
d’ACC1Ó com una agència flexible i adaptable a les 
necessitats de l’empresa, tot garantint la plena integració 
del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresari-
al (CIDEM) i el Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA).

i) Accelerar la posada en marxa d’un pla estratègic 
d’ACC1Ó per als pròxims anys que reforci la capacitació 
de les empreses de Catalunya (per exemple, facilitant 
la incorporació de personal qualificat i la diferenciació 

imminent es tramiti conjuntament amb la Llei del Con-
sell de Governs Locals i amb la Llei de transició de les 
diputacions a les vegueries, tot impulsant la presentació 
del Projecte de llei de creació de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, com a ens local resultant de la integració 
dels àmbits i les funcions de les actuals entitats metro-
politanes del transport, entitats metropolitanes de ser-
veis hidràulics i tractament de residus i mancomunitats 
de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Acabar els treballs de redacció del Projecte de llei de 
consultes populars sota els preceptes estatutaris perquè, 
abans que acabi l’any 2008, es presenti aquesta inici-
ativa legislativa al Parlament. El Parlament reconeix 
la importància de les consultes populars com a eina 
d’aprofundiment democràtic i reconeix el respecte que 
ha de merèixer l’opinió dels ciutadans expressada per 
una via de consulta degudament regulada.

c) Garantir als ciutadans de Catalunya el dret de no 
aportar dades ni documents que ja estiguin en mans de 
les administracions públiques, per a simplificar i faci-
litar les gestions de la ciutadania i les empreses amb 
l’Administració de la Generalitat.

d) Garantir l’acompliment del conjunt de les mesures 
d’actuació resultants del Pla nacional de l’associacio-
nisme i el voluntariat per mitjà del Pla d’execució, tot 
vetllant perquè tots els departaments involucrats hi tin-
guin una implicació sòlida.

9.2. Constata que el finançament dels ajuntaments ca-
talans és insuficient perquè puguin assumir tots llurs 
serveis i competències i que és urgent una reforma del 
sistema de finançament local per a resoldre aquestes 
deficiències. En aquest sentit, dóna suport al manifest 
de la Comissió Municipalista de Catalunya aprovat el 10 
de setembre de 2008 i el fa seu. Així mateix, manifesta 
la necessitat d’avançar en una reforma estructural del 
finançament local, en defensa de la suficiència i l’au-
tonomia en el finançament dels serveis públics locals, 
que incorpori també mesures per a mantenir l’equilibri 
dels pressupostos públics de les corporacions locals en 
el marc de la Llei 18/2001, del 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària. Per tant, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la potenciació de les seves vies de finança-
ment local i reitera el compromís d’augmentar progres-
sivament les dotacions del Fons de cooperació local de 
Catalunya, fins a arribar a l’objectiu d’incrementar en un 
300% la dotació inicial de la setena legislatura.

b) Desplegar, en el Projecte de llei de finances locals, les 
disposicions dels articles 218.2 i 219.2 de l’Estatut.

c) Continuar impulsant les accions orientades a millorar 
les condicions i les capacitats de gestió dels petits mu-
nicipis, per mitjà del Fons de cooperació local, del Pla 
únic d’obres i serveis o d’iniciatives de suport als seus 
electes locals, entre altres.

10. En matèria de política de suport als sectors produc-
tius, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar aplicant el Pla de mesures contra la inflació 
i, en especial, les actuacions orientades a fomentar l’ac-
tivitat productiva i la millora de la productivitat.
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tant els recursos necessaris perquè l’Oficina de Gestió 
Empresarial pugui desenvolupar d’una manera eficient 
i efectiva les seves funcions.

s) Impulsar la creació del Consorci per al Foment i la 
Promoció del Comerç, l’Artesania i la Moda per a mi-
llorar l’eficiència i l’eficàcia de les polítiques sectorials 
i de comercialització de béns i serveis.

t) Conjuntament amb l’àmbit local, contribuir a la recu-
peració, la rehabilitació i la dinamització dels mercats 
municipals de Catalunya, amb especial incidència en 
l’actualització censal de la informació relativa a aquest 
format comercial.

u) Contribuir a la millora de l’oferta formativa en matè-
ria de comerç i serveis a Catalunya, en termes de quali-
ficació i professionalització.

v) Donar suport al desenvolupament del Pla de dinamit-
zació de la moda catalana 2007-2010, per a fomentar 
la internacionalització de les empreses de moda tèxtil 
capdavanteres a Catalunya, la vinculació entre la cre-
ativitat i la indústria, el posicionament de Barcelona i 
de Catalunya com un referent europeu en el segment 
de dissenyadors independents i el suport al talent emer-
gent.

w) Impulsar la creació d’un nou marc jurídic i d’un nou 
sistema d’organització per al funcionament dels centres 
comercials a cel obert, com a motor de l’activitat eco-
nòmica de proximitat.

11. En matèria de turisme i consum, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport a la promoció turística com a element 
imprescindible per a mantenir la importància econòmi-
ca del turisme a Catalunya. En aquest sentit, posar en 
marxa l’Agència Catalana de Turisme com a instrument 
més adequat per a dur a terme les polítiques de promo-
ció arreu del territori.

b) Crear nou producte turístic. En aquest sentit, desen-
volupar les rutes nacionals de Catalunya (Camí de Sant 
Jaume, Pirineu Comtal i Castells de la Marca), des-
plegar la Xarxa de Centres d’Acollida Turística (CAT) 
i elaborar els mapes de recursos turístics tangibles i 
intangibles de Catalunya.

c) Dur a terme el procés d’actualització, racionalització i 
codificació de la normativa turística vigent a Catalunya, 
amb l’objectiu de definir un marc regulador en l’àmbit 
del turisme que esdevingui un instrument de suport al 
creixement i al manteniment de la competitivitat de les 
empreses catalanes, així com una garantia i un instru-
ment àgil de satisfacció dels drets dels usuaris de serveis 
i activitats turístiques.

d) Dur a terme el desplegament reglamentari de la 
legislació d’habitatges d’ús turístic, amb l’objectiu de 
completar l’ordenació dels habitatges que es destinen o 
comercialitzen amb finalitats turístiques o vacacionals, 
de conformitat amb els criteris establerts per la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

e) Definir i dur a terme un sistema català de categorit-
zació i qualitat turística autogestionat pel mateix sector 
empresarial, universal i d’adscripció voluntària, amb 

competitiva d’aquest personal, i facilitant l’accés a nous 
mercats i a processos innovadors i el seu creixement 
i dimensionament en un entorn econòmic plenament 
globalitzat).

j) Impulsar els programes d’actuació d’ACC1Ó amb 
el benentès que les polítiques d’internacionalització i 
d’innovació són els principals factors de competitivitat 
i, per tant, clau per a facilitar la sortida del cicle de 
desacceleració econòmica.

k) Reforçar la xarxa exterior d’ACC1Ó al servei de l’em-
presa catalana com a factor rellevant per a la internaci-
onalització de l’economia catalana i l’atracció de noves 
inversions a Catalunya.

l) Intensificar les accions destinades a la localització o a 
l’atracció d’inversions productives a Catalunya.

m) Exercir plenament les competències ampliades per 
l’Estatut en matèria de promoció i defensa de la com-
petència, millorant les condicions de competència en 
els mercats de béns i serveis, i contribuir a una regu-
lació més pro-competitiva, per mitjà de l’aprovació del 
Projecte de llei de l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència.

n) Augmentar la capacitat inversora de la societat 
AVANÇSA perquè participi en projectes industrials 
d’expansió empresarial, reorientació d’estratègies, ad-
quisició de dimensió per aliances, fusions o adquisicions 
o creació de serveis a empreses, que siguin estratègics 
per al futur industrial i perquè en el context actual con-
tinuï garantint l’activitat i la presència en territori català 
de les empreses en què participa.

o) Fomentar l’establiment d’un sistema d’informació 
sobre l’activitat econòmica al territori, que es nodreixi 
de les dades que gestionen els diferents departaments 
de la Generalitat, i que permeti identificar el sòl i sostre 
industrial existent i les zones d’activitat econòmica a 
tot el territori, com a eina d’atracció d’inversions i de 
gestió de les polítiques públiques de promoció industrial 
i econòmica.

p) Reforçar, encara més, el desplegament d’una política 
de clústers orientada a la millora de la productivitat i la 
competitivitat de la indústria catalana. Aquesta política 
s’ha de basar en la realitat existent del teixit industrial 
del país i, al mateix temps, ha de presentar un caràcter 
prospectiu per tal d’identificar nous negocis i noves ac-
tivitats de futur a potenciar per part del Govern. En el 
desplegament d’aquesta política s’haurà de combinar el 
diagnòstic dels desafiaments estratègics dels diferents 
clústers o sectors i el disseny de programes de suport 
pertinents.

q) Desplegar la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de segu-
retat industrial, d’acord amb les previsions i els terminis 
establerts, i continuar impulsant els serveis d’inspecció i 
assessorament a les empreses amb relació al Reglament 
REACH.

r) Aprofundir en el desenvolupament del Decret 
106/2008, del 6 de maig, de mesures per a l’eliminació 
de tràmits i la simplificació de procediments per a faci-
litar l’activitat econòmica, impulsant les actuacions que 
han de fer els diferents departaments implicats, i facili-
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tut Català d’Energia (Icaen) de les funcions pròpies de 
l’Agència de l’Energia de Catalunya que preveu el Pla 
de l’energia 2006-2015.

g) Reforçar, complint els objectius del Pla de l’energia 
2006-2015, la garantia i la qualitat del subministrament 
elèctric per mitjà de l’execució del Pla d’actuació en 
matèria d’instal·lacions elèctriques, recentment aprovat, 
que persegueix assegurar el compliment dels plans d’in-
versió de les empreses elèctriques, reforçar les tasques 
d’inspecció i control i millorar els sistemes d’informació 
mitjançant la introducció de noves tecnologies.

h) Impulsar el desenvolupament de la xarxa d’infra-
estructures de transport i de distribució d’electricitat 
de manera que es garanteixi el subministrament, en 
condicions de qualitat, amb minimització de l’impacte 
ambiental i paisatgístic i amb diàleg amb el territori, per 
tal d’assolir els objectius d’assegurar el subministrament 
energètic a la població i als sectors econòmics i atorgar 
suficiència energètica a tots els territoris.

i) Complir la futura Llei de garantia i qualitat del sub-
ministrament elèctric a Catalunya, i efectuar el desple-
gament normatiu que permeti d’assolir-ne els objectius, 
com ara el garantiment de la seguretat del subminis-
trament elèctric als usuaris finals, la millora dels drets 
dels consumidors i el control de les inspeccions de les 
instal·lacions i dels plans d’inversió de les empreses 
elèctriques.

j) Donar un impuls definitiu al desplegament estatutari 
pel que fa a les competències en matèria de seguretat 
nuclear, amb l’objectiu que el Govern pugui treballar 
amb criteris propis sobre la vida de les nuclears per 
a abordar els escenaris i els reptes de futur en aquest 
camp.

k) Fer el seguiment dels reiterats incidents ocorreguts a 
les centrals nuclears d’Ascó i de Vandellòs, pels quals 
el Parlament expressa la seva preocupació. En aquest 
sentit, insta el Govern a plantejar al Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç la necessitat de garantir-ne la 
seguretat, revisar-ne les condicions d’explotació i, si 
escau, retirar la llicència a l’operadora d’aquestes cen-
trals nuclears.

13. En matèria de mobilitat i planejament territorial, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Acordar amb el Govern de l’Estat dins el primer tri-
mestre del 2009 el Pla Catalunya, amb les inversions 
que s’han de fer fins al 2013 d’acord amb la disposició 
addicional tercera de l’Estatut, que exigeix vetllar pel 
compliment de l’execució i garanteix que els recursos 
finalment no executats es destinin a polítiques d’inversió 
pròpies de la Generalitat.

b) Presentar-li, abans de finalitzar l’actual període de 
sessions, el Projecte de llei d’aeroports.

c) Aprovar dins l’actual període de sessions el Pla d’ae-
roports i heliports.

d) Aprovar dins l’actual període de sessions el Pla de 
transport de viatgers.

e) Aprovar dins l’actual període de sessions el segon 
pla d’eixos viaris.

l’objectiu de continuar treballant per a assolir un model 
turístic sostenible, basat en l’especificitat dels recursos 
propis, la segmentació de l’oferta, l’orientació a la de-
manda i la garantia de satisfacció de l’expectativa dels 
clients en el servei contractat.

f) Reforçar els mecanismes voluntaris de resolució de 
conflictes en matèria de consum i establir mesures es-
pecífiques per a fomentar l’adhesió de les empreses a 
l’arbitratge de consum com a via extrajudicial de reso-
lució de conflictes.

12. En matèria de producció, subministrament i distri-
bució de l’energia, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 

a) Dur a terme la revisió del Pla de l’energia 2006-2015, 
tal com estableix el mateix Pla.

b) Continuar avançant per assolir els objectius del Pla 
de l’energia 2006-2015, amb l’impuls de les energies 
renovables i la simplificació dels tràmits necessaris per 
a implantar-les i amb el diàleg necessari amb els territo-
ris afectats, tot garantint la correcta protecció del medi 
i del paisatge i el respecte a la normativa ambiental i 
urbanística; aprovar una regulació sectorial que permeti 
assolir la producció d’energies renovables prevista pel 
Pla de l’energia, amb criteris d’equilibri territorial i de 
respecte al patrimoni natural i històric del nostre país, 
i iniciar els treballs preparatoris per a fer possible l’am-
pliació d’instal·lacions d’energia renovable.

c) Fer del sector de les energies renovables un sector 
estratègic de país des del punt de vista industrial i 
energètic i, per tant, en la totalitat del cicle (recerca, 
indústria, implantació i coneixement). La qüestió ener-
gètica es troba en la llista de prioritats dels principals 
països desenvolupats. Catalunya, tot i que no disposa 
de recursos energètics tradicionals propis ni de plena 
capacitat d’actuació en política energètica, ha d’estar 
preparada per als canvis que s’han de produir. El país 
necessita desenvolupar una estratègia per disminuir la 
dependència energètica de l’exterior i complir els ob-
jectius europeus.

d) Continuar potenciant la inversió en recerca i desen-
volupament de noves fonts renovables d’energia, en la 
línia de projectes com l’Institut de Recerca de l’Energia 
de Catalunya (IREC).

e) Fer un seguiment permanent de l’acompliment de la 
planificació de la xarxa de transport de gas i electricitat 
aprovada per al període 2008-2016 per a assegurar la 
integració a Catalunya de les energies renovables que 
estableix el Pla de l’energia 2006-2015.

f) Continuar impulsant de manera intensiva l’estalvi 
i l’eficiència energètics per mitjà de les mesures que 
estableix el Pla d’acció 2006-2010 del Pla de l’energia 
2006-2015, entre les quals cal destacar les subvenci-
ons per a actuacions en aquest àmbit, el suport a pro-
jectes d’innovació tecnològica, el compliment del Pla 
per a l’estalvi i l’eficiència energètica de la Generalitat 
(Pla Genercat) i la creació i la promoció del Clúster 
d’Eficiència Energètica de Catalunya per desenvolupar 
les oportunitats empresarials que ofereix el mercat de 
l’estalvi i l’eficiència energètica, i també dotar l’Insti-
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h) Fomentar la resolució extrajudicial de conflictes 
mitjançant la continuació dels treballs d’elaboració del 
Llibre blanc de la mediació i la presentació al Parlament 
de la nova llei de mediació.

i) Actualitzar i adaptar a la realitat el dret civil català 
continuant amb l’aprovació del llibre segon, relatiu a la 
persona i la família, i del llibre sisè, relatiu a les obliga-
cions i els contractes, però també actualitzant l’encaix 
entre el desenvolupament del dret català i la normativa 
estatal.

j) Continuar el procés d’enfortiment institucional del 
tercer sector mitjançant la presentació al Parlament del 
projecte de llei de fundacions i associacions d’utilitat 
pública i del projecte de llei del protectorat.

k) Desenvolupar un programa d’atenció integral a les 
víctimes dels delictes que aprofundeixi les mesures de 
prevenció de la violència de gènere i les mesures repa-
radores derivades de la llei estatal.

l) Elaborar una proposta que contingui les mesures ade-
quades per a reduir la reincidència en delictes greus, 
sobretot en els que atempten contra la integritat i la 
llibertat sexual de les persones.

m) Continuar impulsant les mesures que garanteixin 
el coneixement del català per part de les persones que 
presten serveis d’orientació jurídica gratuïta, dels advo-
cats del torn d’ofici i dels lletrats i el personal de suport 
administratiu, amb l’objectiu de garantir que els ciuta-
dans puguin exercir plenament el dret a ésser atesos en 
la llengua oficial que elegeixin.

15. En matèria de cultura i mitjans de comunicació, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla d’equipaments culturals de Cata-
lunya perquè esdevingui una eina eficaç per a impulsar 
i garantir una potent xarxa bàsica d’infraestructures 
culturals.

b) Informar degudament del procés d’encesa de la tele-
visió digital terrestre i desplegar les actuacions de di-
fusió d’aquest procés que calguin, per tal com és clau 
assegurar l’èxit d’aquesta transició.

c) Iniciar els treballs i les negociacions amb la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals per a pre-
parar el pròxim contracte programa, que ha de donar 
instruments suficients perquè la dita corporació reforci 
el lideratge i pugui actuar com a motor de la indústria 
audiovisual catalana, i també perquè els continguts i 
serveis de la seva oferta s’impliquin més amb la realitat 
cultural i lingüística del territori de parla catalana.

d) Impulsar el Projecte de llei de cinema de Catalunya, 
amb el doble objectiu de fomentar la indústria cinemato-
gràfica com a sector estratègic de les indústries culturals 
de Catalunya i de fomentar la distribució i exhibició de 
cinema en català i potenciar-ne l’oferta, de manera que 
els ciutadans puguin veure els llargmetratges en les dues 
llengües oficials de Catalunya.

e) Modificar l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural 
(EADC), d’acord amb el que estableix la Llei 6/2008, 
del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, per a transformar-la en un instrument de 

f) Aprovar la integració tarifària de la comarca del Ba-
ges dins l’Autoritat del Transport Metropolità de la regió 
metropolitana de Barcelona.

g) Sotmetre a la consideració del Parlament, dins l’actu-
al període de sessions, el balanç i l’avaluació del primer 
quadrienni de vigència de la Llei 2/2004, del 4 de juny, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerei-
xen una atenció especial, d’acord amb el que estableix 
la dita llei.

h) Aprovar definitivament dins el primer trimestre del 
2009 el planejament i els projectes de les àrees resi-
dencials estratègiques, d’acord amb el que estableix el 
Decret llei 1/2007, del 16 d’octubre, de mesures urgents 
en matèria urbanística.

i) Fer la primera convocatòria d’ajuts previstos en el 
Projecte de llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics, immediatament que sigui vigent.

j) Continuar impulsant el ferrocarril com a mitjà de 
transport sostenible i estudiar possibilitats d’ampliació 
del servei en àrees densament poblades.

14. En matèria de justícia, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Impulsar les accions necessàries per a la plena apli-
cació del títol III de l’Estatut, especialment pel que fa 
referència a la inclusió de les disposicions estatutàries 
en la Llei orgànica del poder judicial.

b) Continuar l’execució del Pla d’inversions en edifi-
cis judicials 2004-2010 i l l’execució del Pla director 
d’equipaments penitenciaris 2004-2010, amb l’objectiu 
de dotar els sistemes judicial i penitenciari d’una xarxa 
d’edificis i d’equipaments adequats al servei públic que 
han de prestar, d’acord amb les necessitats del país.

c) Continuar la modernització dels registres civils per 
mitjà del nou model organitzatiu, de la implantació de 
les tecnologies de la informació i la comunicació i de 
la millora dels edificis, amb l’objectiu d’agilitar les tra-
mitacions i oferir una atenció de qualitat.

d) Continuar el procés ja iniciat d’implantació del nou 
model d’oficina judicial, d’acord amb el principi d’opti-
mització dels recursos humans i materials, i aconseguir 
la comunicació telemàtica entre l’Administració de jus-
tícia, els operadors jurídics i la resta d’administracions, 
amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat i accessible 
als ciutadans.

e) Continuar la posada en funcionament de nous òrgans 
judicials i incrementar-ne el nombre en la mesura que 
sigui necessari, a fi de donar resposta al creixement 
demogràfic i agilitar el funcionament de la justícia.

f) Elaborar una proposta per tal de reduir els terminis 
d’execució de les sentències.

g) Actualitzar la legislació relativa a serveis peniten-
ciaris i justícia juvenil mitjançant la reforma de la Llei 
5/1989, del 12 de maig, de creació del Centre d’Inicia-
tives per a la Reinserció, i la presentació al Parlament 
d’un projecte de llei que potenciï l’execució penal a la 
comunitat i els programes de reparació.
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e) Continuar potenciant les eines i els recursos neces-
saris per a millorar l’àmbit cooperatiu i de l’economia 
social i solidària.

f) Desplegar les deu primeres mesures de l’Estratègia 
de persones amb discapacitat 2008-2010.

g) Completar la reassignació de competències dels cen-
tres especials de treball i impulsar un pla de mesures de 
suport per a desenvolupar-los.

h) Dissenyar metodologies d’inserció laboral de les do-
nes per a donar resposta a les diferents tipologies de 
situacions de violència masclista.

i) Desenvolupar el model d’assessorament i orienta-
ció personalitzat en el marc del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a adaptar les capacitats de les persones 
actives a les noves necessitats del mercat de treball, i 
oferir assessorament personalitzat als usuaris que ho 
requereixin i es comprometin a seguir un pla de treball 
personal per a llur integració professional.

j) Promoure nous plans d’ocupació que permetin el can-
vi dels especialitzats en la construcció.

k) Desenvolupar l’Àrea de Serveis a les Empreses, amb 
l’objectiu de conèixer-ne en profunditat les necessitats 
en l’àmbit de la contractació i la formació i oferir els 
serveis més adequats per a satisfer-les de manera indi-
vidualitzada.

l) Posar en servei el Portal de l’Ocupació, com a punt 
de trobada i referència per a la intermediació laboral, 
incloent-hi la participació i el compromís dels princi-
pals agents públics i privats que operen en el mercat de 
treball per a garantir-ne la transparència i la millora 
de l’eficiència en favor de l’equilibri de l’oferta i la de-
manda.

m) Activar mecanismes de formació i d’integració la-
borals per als joves, considerant els diversos segments 
de formació que tenen en el moment que fan la cerca de 
treball, en col·laboració, si escau, amb els municipis.

18. En matèria d’alimentació i acció rural, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a: 

a) Orientar la política científica i tecnològica del sector 
agroalimentari i pesquer a la resolució dels principals 
problemes sectorials, tenint en compte la sostenibilitat, 
la competitivitat, l’equilibri territorial i l’orientació a la 
cadena de valor dels diferents subsectors.

b) Continuar fomentant, per mitjà de l’Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentàries, els projectes CE-
NIT, amb la participació de les empreses catalanes, i 
enfortir així l’anomenat sistema cooperatiu de recerca 
agroalimentària.

c) Fomentar la informació sobre els productes agraris i 
alimentaris ecològics i el consum, la qualitat, la innova-
ció i la producció d’aquests productes aprovant i aplicant 
les mesures que, amb aquest objectiu, preveu el primer 
Pla d’acció de l’alimentació i l’agricultura ecològica.

d) Destinar els recursos necessaris per a reduir l’esforç 
pesquer i adequar-lo als recursos disponibles, i garantir 
d’aquesta manera un sector pesquer sostenible.

col·laboració per a desplegar la política de difusió de la 
cultura arreu de Catalunya, i també per a aprofundir en 
la democratització de l’accés a la cultura.

f) Adoptar les mesures necessàries per a contribuir 
a donar un fort impuls al consum cultural en català, 
especialment en els àmbits en què aquest està en una 
situació pitjor.

g) Crear una comissió interdepartamental liderada pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que 
tingui per objectiu establir els criteris per a l’execució 
de l’u per cent cultural.

h) Definir i crear un fons perquè els grans museus na-
cionals puguin adquirir patrimoni.

i) Aprovar i executar, d’acord amb el sector de l’arque-
ologia, el Pla integral d’arqueologia de Catalunya, per 
a fer front als múltiples reptes que aquest sector té a 
Catalunya, i fixar el compromís del Govern a favor del 
seu desenvolupament òptim.

j) Elaborar un pla, amb el Departament de Treball, per 
a fomentar l’ocupació de qualitat en el sector cultural, 
i definir i impulsar noves ocupacions vinculades a la 
producció i la difusió culturals.

k) Definir i desenvolupar el sistema públic de centres 
d’art en cooperació amb l’Administració local. Aquest 
sistema ha d’incloure com a mínim els equipaments na-
cionals, els centres territorials i la xarxa municipal.

16. En matèria d’afers religiosos, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a: 

a) Fomentar, des de la laïcitat, el respecte als drets de 
llibertat religiosa, de pensament i de consciència en el 
marc dels valors democràtics per mitjà de l’impuls de 
convenis de col·laboració amb les diferents federacions 
d’entitats confessionals i d’entitats de laïcitat.

b) Posar a l’abast de la ciutadania eines en favor de 
la convivència davant de la diversitat de creences en 
el marc dels valors democràtics i del coneixement de 
Catalunya i de la seva tradició cultural.

c) Incentivar, en cooperació amb els municipis, mesures 
per a dotar amb instruments de cohesió i de respecte a 
la pluralitat religiosa les polítiques locals en aquesta 
matèria.

17. En matèria de treball, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Elaborar el Pla de govern de prevenció de riscos la-
borals 2009-2012.

b) Determinar les activitats de prevenció de riscos la-
borals que les mútues d’accidents laborals i malalties 
professionals de la Seguretat Social han d’acomplir a 
Catalunya i fer-ne el seguiment.

c) Posar en marxa un sistema extrajudicial de resolució 
de conflictes que permeti agilitar la resolució de conflic-
tes de treballadors econòmicament dependents.

d) Aconseguir que l’ocupació autònoma millori els seus 
drets de manera que augmenti el seu reconeixement so-
cial i laboral i continuar creant un marc de diàleg esta-
ble amb les organitzacions representatives.
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representació institucional de la Generalitat a l’exterior 
per mitjà de l’obertura de delegacions.

b) Incrementar el suport a la internacionalització de les 
organitzacions civils, les comunitats i els ciutadans ca-
talans de l’exterior.

c) Elaborar i impulsar el Pla estratègic de política exteri-
or com a instrument de planificació i establiment d’estra-
tègies de futur de la política nacional d’acció exterior.

d) Assegurar que l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament no utilitzi mecanismes de cooperació 
reemborsable fins que no s’assoleixi un consens entre 
tots els actors de la cooperació catalana.

e) Aprofundir la qualitat de la cooperació al desenvolu-
pament de la Generalitat i mantenir el compromís amb 
el finançament del desenvolupament, modificant si cal 
l’escenari de creixement de l’ajut oficial al desenvolu-
pament per a adaptar-lo a la situació financera de la 
Generalitat.

f) Impulsar les modalitats de cooperació bilateral 
d’iniciativa directa i bilateral concertada, tal com esta-
bleix el Pla director de cooperació al desenvolupament 
2007-2010.

g) Continuar participant en esdeveniments culturals in-
ternacionals per a incrementar la projecció exterior de la 
cultura catalana per mitjà de l’Institut Ramon Llull.

h) Desenvolupar i consolidar les relacions de l’Espai Ca-
talà Transfronterer, i promoure la comunicació i l’inter-
canvi amb altres territoris que tinguin vincles històrics, 
lingüístics i culturals amb Catalunya, en compliment de 
l’article 12 de l’Estatut.

i) Donar suport a la candidatura de Barcelona com a 
seu de la Secretaria del Procés de Barcelona - Unió 
per la Mediterrània i continuar treballant, sia per mitjà 
d’aquesta seu o per qualsevol altra via, pel reconeixe-
ment de la capitalitat euromediterrània de Barcelona, 
com a referent central en la construcció d’un espai de 
diàleg entre les ribes nord i sud de la Mediterrània.

20. En matèria de relacions institucionals i participació, 
el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer efectiva la creació de l’Institut Català Interna-
cional per la Pau, perquè impulsi i lideri les polítiques 
de foment de la pau, i continuar impulsant accions que 
promoguin el respecte als drets humans.

b) Continuar desplegant el Memorial Democràtic, per a 
recuperar la memòria democràtica, i continuar aplicant 
el Pla d’espais de la memòria arreu de Catalunya.

c) Aprovar i desenvolupar el Pla de participació 
2008-2010, destinat tant a aprofundir en la democràcia 
del sistema representatiu com a introduir noves formes 
de participació, ampliant les polítiques de foment de la 
participació ciutadana a tots els nivells institucionals i 
al conjunt del Govern.

IV. Situació econòmica

Davant l’actual context econòmic el Parlament de Ca-
talunya constata que: 

e) Promoure mesures per a reduir la despesa energèti-
ca del sector pesquer, en la línia del que preveu el Pla 
d’estalvi energètic vigent.

f) Seguir desenvolupant, en el marc del projecte «Peix 
nostre, peix de qualitat», el Pla de millora de les llotges 
de peix, que ha de millorar les condicions de funciona-
ment de les llotges.

g) Vetllar pel desenvolupament dels principals sectors 
agraris i ramaders per mitjà de la creació de l’Observa-
tori del Porcí i de l’Observatori de Preus.

h) Impulsar, en el marc del Pla d’acció per a la mitigació 
del canvi climàtic, un pla de promoció de la biodigestió 
de purins porcins per al període 2009-2012.

i) Millorar les infraestructures bàsiques amb la finalitat 
de posar en valor l’espai agrari com a element d’equi-
libri i sostenibilitat del territori i, amb aquest objectiu, 
continuar executant el Pla de camins rurals durant el 
període 2008-2009.

j) Planificar i concertar les polítiques de millorament de 
l’eficiència dels regadius i fer-ne de nous, considerant-
ne la sostenibilitat i la posada en valor efectiva dels 
terrenys productius, i optimitzant-ne les capacitats; i, en 
aquest sentit, continuar invertint de manera decisiva en 
les obres de modernització dels regadius, amb l’objectiu 
d’estalviar fins al 25% de l’aigua, en la creació de nous 
regadius i en la concentració parcel·lària a la zona del 
canal Segarra-Garrigues.

k) Impulsar la diversificació econòmica del món rural 
per mitjà del programa Leader, amb una inversió pluri-
ennal de 106 milions d’euros per al proper període.

l) Impulsar amb decisió la intercooperació i l’agrupació 
de cooperatives, fomentant i mobilitzant els ajuts a la 
modernització de les cooperatives; reforçar les capaci-
tats de l’entorn cooperatiu a partir del foment de la inte-
gració empresarial, i avançar cap a una nova legislació 
que doti aquestes societats amb les eines necessàries 
perquè siguin més competitives.

m) Millorar la competitivitat de la indústria agroalimen-
tària augmentant la presència dels productes catalans 
als mercats exteriors.

n) Iniciar el diàleg i els acords amb els sectors empre-
sarials per a aconseguir una illa càrnia de Catalunya, 
capaç de donar resposta a les necessitats del sector i 
d’oferir-li oportunitats de valor afegit en els processos 
de tractament de la carn.

o) Incorporar als plans de formació contínua continguts 
referits a la producció, la transformació i la comercia-
lització alimentàries.

p) Obrir una mesa catalana per a debatre les repercussi-
ons de les mesures derivades de la reforma de la política 
agrària comuna que ha emprès la Unió Europea.

19. En matèria d’afers exteriors, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a: 

a) Potenciar, en el marc del que disposa l’Estatut, les 
relacions internacionals de la Generalitat per mitjà de 
l’establiment d’acords amb altres països i regions; fer 
el seguiment de llur aplicació, i continuar enfortint la 
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impulsar i consolidar les mesures relatives a la regula-
ció, la competència, la simplificació administrativa i la 
contractació pública. En aquest context, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a continuar impulsant l’exe-
cució de les quaranta-dues mesures que el Govern va 
acordar l’abril d’enguany, les mesures que el president 
de la Generalitat va anunciar en el debat parlamentari 
del 16 de juliol i totes les mesures compreses en altres 
plans del Govern que reforcin les bases del creixement 
econòmic del país, per a aconseguir: 

a) Contrarestar el descens de l’activitat del sector im-
mobiliari i reforçar l’obra pública.

b) Atenuar les restriccions de liquiditat que pateix el 
sistema financer català.

c) Garantir l’accés del sector empresarial als recursos 
financers que li calguin per a desenvolupar la seva ac-
tivitat i accelerar i reforçar les actuacions previstes per 
a la millora dels instruments financers destinats a les 
petites i mitjanes empreses, que han de col·laborar a 
millorar la liquiditat del sistema financer en suport de 
les empreses i de l’ocupació: els instruments de suport 
a l’emprenedoria, els productes de garanties, les línies 
de crèdit de l’Institut Català de Finances, els fons de ca-
pital risc o el desenvolupament de la nova societat Ifem 
(Instruments Financers per a Empreses Innovadores) en 
el marc del programa Jeremie (Recursos europeus con-
junts per a microempreses i petites i mitjanes empreses) 
de la Unió Europea.

d) Augmentar la productivitat de les empreses de Ca-
talunya per mitjà de la millora de les seves capacitats i 
els seus nivells d’innovació i de recerca per a avançar 
cap a una economia del coneixement.

e) Millorar la posició competitiva de l’economia catala-
na en els mercats internacionals i, en aquest sentit, aug-
mentar el nombre d’empreses i productes internaciona-
litzats i intensificar la internacionalització dels sectors o 
les activitats industrials que aportin més valor afegit.

f) Pal·liar la situació dels col·lectius més vulnerables a 
la desacceleració i, especialment, avançar en la qualitat 
de l’ocupació i afavorir la contractació de les persones 
que es queden a l’atur.

g) Controlar les tensions inflacionistes.

h) Fomentar la competitivitat i l’eficiència de l’economia 
a mitjà termini.

i) Impulsar les mesures de control de la despesa en els 
pressupostos de la Generalitat que incideixen en: 

–Les noves convocatòries d’ajuts.

–L’augment de les plantilles del personal de la Gene-
ralitat.

–Les autoritzacions de compromisos de despeses per al 
2009 amb càrrec a exercicis futurs.

–La retenció de despesa corrent (atencions protocol-
làries, publicitat, estudis i treballs tècnics, premsa, 
conferències, etc.).

j) Impulsar a Catalunya, i en el marc de l’Estat espanyol, 
polítiques fiscals de suport i incentivació a la inversió 

1. S’està produint una important caiguda de l’activitat 
econòmica, que comença a tenir efectes negatius en 
l’evolució de l’ocupació. La constatació d’aquesta situ-
ació no ha de conduir a l’alarmisme, que només podria 
contribuir a empitjorar el context econòmic. Per aquest 
motiu, el Parlament vol traslladar als ciutadans de Ca-
talunya la seva confiança en el futur i en les possibilitats 
de l’economia catalana per a superar l’actual context.

2. Davant la situació de crisi, les administracions pú-
bliques, en els àmbits competencials respectius, han 
d’impulsar mesures en dues direccions: 

a) Mesures conjunturals que facin front als efectes 
immediats de la caiguda de l’activitat econòmica i de 
l’ocupació i als problemes de finançament de l’activitat 
productiva i que ajudin a pal·liar la situació dels sectors 
socials i productius i dels territoris més castigats per 
la crisi.

b) Mesures estructurals que permetin abordar les trans-
formacions de fons del model productiu de Catalunya. 
Ara més que mai és imprescindible impulsar els canvis 
necessaris en el model de competitivitat.

3. L’economia de Catalunya té unes bases prou sòlides 
per a abordar aquestes transformacions: 

a) Se situa entre les regions més pròsperes d’Europa.

b) Les seves empreses estan capitalitzades.

c) Té una bona base industrial, alhora que creix cada 
vegada més en sectors de serveis avançats.

d) Ha reforçat els seus nivells d’inversió en coneixement 
i recerca.

e) És una economia oberta a l’exterior.

f) Ha demostrat a bastament la capacitat d’atracció de 
capital estranger.

4. Ara més que mai és el moment d’avançar de veritat, 
a partir d’aquestes bases, en les transformacions que 
requereix el model català de competitivitat pel que fa 
a les infraestructures, a l’educació, a la innovació i la 
recerca, al marc institucional, a la flexibilització i les 
condicions de competència dels mercats, a la interna-
cionalització de l’economia del país i a la millora de 
la qualitat de l’ocupació i de la dimensió empresarial. 
La determinació del Govern i dels agents econòmics i 
socials en aquesta feina ha de permetre que Catalunya 
surti reforçada de la situació actual.

5. Cal que el Govern assumeixi el lideratge i compti 
amb els agents econòmics i socials per afrontar unes 
circumstàncies en què són més indispensables que mai 
les polítiques públiques i en què cal un compromís com-
partit entre les forces polítiques i el conjunt d’agents 
socials, empresaris i treballadors, que doni a tothom 
la seguretat que els costos de la crisi no generaran més 
desigualtats i que afermi la confiança en les possibilitats 
de l’economia catalana per a superar l’actual context.

6. Cal continuar cooperant amb els agents econòmics 
i socials en el marc de les mesures contingudes en la 
revisió per al període 2008-2011 de l’Acord estratègic 
per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana, amb vista a 
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dificultats de les economies familiars, cal optar clara-
ment per per més polítiques socials que garanteixin l’ac-
cés dels catalans als serveis socials bàsics, a la formació 
i a l’orientació laboral.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a empren-
dre totes les iniciatives que siguin necessàries per a as-
segurar que, tant en l’aspecte social com en l’econòmic, 
el de la convivència, el cultural o el lingüístic, el conjunt 
dels ciutadans de Catalunya continuaran sentint-se part 
d’un sol poble que, en l’adversitat, s’esforça encara més 
per garantir la seva unió i la seva cohesió.

3. El Parlament de Catalunya declara la necessitat que, 
ara més que mai, totes les institucions i els agents soci-
als i econòmics del país treballin conjuntament i coor-
dinadament, amb plena confiança en les possibilitats i 
capacitats dels catalans i amb l’exigència d’un esforç de 
responsabilitat. En aquest sentit, el Govern de l’Estat té 
un paper cabdal a l’hora de promoure un canvi de model 
productiu, de millorar les condicions d’ocupabilitat, de 
combatre l’economia submergida i el frau fiscal i de 
dotar Catalunya dels recursos que necessita.

VI. Pacte nacional d’infraestructures

Catalunya necessita el Pacte nacional d’infraestructures, 
a l’elaboració del qual s’ha de donar continuïtat perquè 
es pugui aprovar i signar durant el 2008.

El Pacte nacional d’infraestructures ha de néixer com 
l’acord més ampli possible entre els principals sectors 
econòmics, socials, polítics i institucionals sobre les 
infraestructures que calen per a bastir un model de 
desenvolupament sostenible i garantir el benestar i la 
qualitat de vida dels ciutadans. El Pacte, fruit de mesos 
de treball i de cerca de consens entre els partits, les 
institucions i la societat civil, és l’instrument que per-
metrà a Catalunya superar el dèficit en infraestructures 
que s’ha fet evident els darrers anys. Només amb el 
consens social i polític més ampli és possible superar 
aquesta situació.

El Pacte es configura com el document que conté les 
directrius i les línies estratègiques de totes les infra-
estructures que Catalunya necessita. Es tracta, doncs, 
d’un document d’ampli abast que conté els àmbits del 
transport i la mobilitat, l’aigua i el reg, els residus, 
l’energia, les telecomunicacions i el sòl per a activitats 
productives.

L’establiment d’un pacte nacional d’aquestes caracte-
rístiques és una oportunitat històrica per a plantejar so-
lucions integrals als principals problemes i mancances 
que pateix Catalunya amb relació a les infraestructures, 
com ara: 

a) Resoldre els problemes de mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i de mobilitat comarcal i 
interregional.

b) Pal·liar el greuge que pateix Catalunya amb el siste-
ma de peatges vigent, que grava la mobilitat obligada i 
obliga, en alguns casos, a duplicar infraestructures.

c) Definir un sistema portuari i aeroportuari que res-
pongui als interessos de Catalunya.

privada en petites i mitjanes empreses d’alt creixement 
i innovadores.

k) Reforçar els mecanismes de col·laboració entre les 
administracions i la iniciativa privada per a desenvo-
lupar projectes conjunts i consensuats a tot el territori 
de desenvolupament econòmic, tractors d’inversions i 
talent i coherents amb l’estratègia de projecció interna-
cional de Catalunya.

l) Aplicar una política fiscal que incrementi l’equitat, 
la neutralitat i la progressivitat del sistema, corregeixi 
l’esbiaixament cap a la imposició indirecta i sobre les 
rendes del treball, tendeixi a aconseguir la convergència 
en disponibilitat de recursos per a les polítiques soci-
als similars als que hi destinen els països més avançats 
d’Europa i prioritzi la lluita contra el frau fiscal.

m) Vetllar perquè, en els supòsits d’empreses que tin-
guin viabilitat o que representin deslocalitzacions de 
les seves activitats productives, la concurrència de les 
causes dels Expedients de Regulació d’Ocupació s’apli-
quin en els termes legalment establerts, amb el màxim 
rigor possible.

V. Garantia de cohesió social en temps de crisi

Els signes evidents de crisi econòmica, una crisi que 
afectarà els ciutadans de Catalunya durant un temps 
incert, poden comportar dificultats afegides per als sec-
tors més febles de la societat catalana i riscos de noves 
exclusions. Així mateix, el problema del finançament 
dificulta que Catalunya pugui disposar dels recursos que 
li calen per a afrontar les necessitats que provoquen l’in-
crement de la població i la situació de crisi econòmica 
i també dels recursos per a preparar millor el país per a 
ésser competitiu en el futur.

L’arribada important en un període curt de temps de 
treballadors i famílies d’arreu del món ha posat a prova 
a Catalunya la fortalesa i la qualitat de l’estat del benes-
tar, la capacitat d’integració i de cohesió i el respecte 
per la diferència.

L’entramat institucional, polític i social de Catalunya 
ha permès acollir sense tensions remarcables més d’un 
milió de nouvinguts en menys de deu anys.

La crisi, però, exigirà al conjunt del país superar tot un 
seguit de reptes que representaran una veritable prova 
per a garantir els drets i la cohesió social i per al sis-
tema competencial i de finançament i que permetran 
demostrar la voluntat dels catalans de continuar essent 
un sol poble.

Per tot això: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
i garantir totes les polítiques destinades a assegurar els 
drets, la cohesió social i la convivència del poble de 
Catalunya, davant les conseqüències que tindrà l’actual 
situació de crisi econòmica, i exhorta especialment el 
Govern a vetllar perquè cap dels sectors més fràgils de 
la societat catalana ni cap dels col·lectius que pateixen 
més risc d’exclusió no quedin enrere durant aquest epi-
sodi de dificultats econòmiques i financeres. Ara més 
que mai, en moments de pèrdua de llocs de treball i de 
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sita. El Pacte, d’altra banda, estimula la participació de 
la societat en la definició i el seguiment de les polítiques 
públiques sobre infraestructures i assegura l’anticipació 
o la continuïtat en la presa de decisions sobre infraes-
tructures i en llur execució.

Les infraestructures de transport i mobilitat, del cicle 
de l’aigua i dels residus, de les telecomunicacions i de 
l’energia són els eixos principals per a aconseguir els 
objectius fonamentals que inspiren el Pacte: 

a) La qualitat de vida i el benestar de la ciutadania. Les 
infraestructures no són una finalitat per elles mateixes, 
sinó un mitjà per a aconseguir la millora en el benestar 
i la qualitat de vida de les persones.

b) La cohesió social i territorial. Les infraestructures 
han de reduir els desequilibris existents i enfortir la 
igualtat d’oportunitats entre totes les persones que viuen 
a Catalunya.

c) La creació de riquesa. La dotació adequada d’in-
fraestructures afavoreix la competitivitat i l’eficiència 
de l’economia i en l’activitat productiva i de serveis, i 
crea la riquesa que millorarà la qualitat de vida de la 
ciutadania.

d) El desenvolupament sostenible. Al segle xxi ja no 
podem parlar de benestar ni de qualitat de vida de la 
ciutadania si no és amb l’assoliment d’un model de de-
senvolupament sostenible, ambientalment, socialment i 
econòmicament. La creació de riquesa i el progrés eco-
nòmic només són possibles i només tenen sentit de futur 
si integren plenament els criteris de sostenibilitat.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

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

d) Resoldre la quasiexclusivitat de la carretera pel que 
fa al transport de mercaderies.

e) Resoldre la manca d’una veritable malla ferroviària 
a tot el territori i d’una jerarquia organitzada del ser-
vei (mercaderies, suburbans, rodalies, regionals i alta 
velocitat).

f) Millorar i impulsar les infraestructures necessàries 
per a la disponibilitat i la garantia del cicle de l’aigua, 
com ara les plantes dessalinitzadores, les infraestructu-
res per al reaprofitament i la reutilització de l’aigua, la 
recuperació d’aqüífers i la modernització dels regadius.

g) Impulsar les infraestructures de recollida, tractament 
i deposició de residus municipals.

h) Resoldre la manca d’impuls de l’eix mediterrani, que 
és una de les zones més dinàmiques i competitives del 
sud d’Europa des del punt de vista econòmic.

i) Resoldre les deficiències cròniques en la xarxa de 
distribució elèctrica, que impedeixen la prestació d’un 
servei eficaç i eficient a àmplies zones del territori.

j) Resoldre els dèficits, posats en relleu per la planifica-
ció energètica, d’atenció dels interessos i els criteris de 
la població i dels sectors productius, en un moment en 
què el model energètic esdevé un factor clau de compe-
titivitat, viabilitat i sostenibilitat del teixit productiu.

El Pacte és l’instrument necessari per a superar la crisi 
de les infraestructures que Catalunya ha patit els dar-
rers anys. El Pacte articula els consensos bàsics sobre 
les principals infraestructures que s’han de construir i 
sobre les prioritats, els principis i els criteris d’inver-
sió i gestió en matèria d’infraestructures. Així mateix, 
promou i facilita la planificació i la construcció sense 
dilacions de les infraestructures que Catalunya neces-
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 32988).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.10.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.10.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell Consultiu

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 33072) i 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. 33093).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 06.10.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.10.2008.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33237).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.10.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.10.2008.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

Proposta	de	resolució	sobre	el	reco-
neixement	de	la	categoria	professional	
d’infermer	o	infermera	especialista	en	
salut	mental
Tram. 250-01106/08

Coneixement de la retirada

Retirada davant la Mesa de la Comissió.

Coneixement: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
01.10.2008.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIó DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIó

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 22.09.08

Esmenes presentades pel G. P. Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 27630)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar 
la senyalització vigent a nivell estatal per a la seguretat 
viària dels trams de Concentració d’Accidents i vetllar 
per la seva implantació territorial a les carreteres ges-
tionades per la Generalitat.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 32989).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 03.10.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.10.2009.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell Consultiu

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 33071) i 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. 33094).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 06.10.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.10.2008.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes subsegüents al Dictamen del Con-
sell Consultiu

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 33238).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 07.10.2008; 9:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 03.10.2008.
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matí per als pacients de l’Hospital comarcal del Pa-
llars que procedeixen de les poblacions més allunyades 
i programar en aquesta franja horària també aquelles 
proves complementàries que se’n deriven de les consul-
tes, a banda de seguir amb les actuacions de millora 
recollides en el conveni formalitzat amb el Consell Co-
marcal del Pallars Sobirà.»

Proposta	de	resolució	sobre	l’abara-
timent	de	l’abonament	de	deu	viatges	
de	la	línia	d’autobús	entre	Reus	i	Tar-
ragona
Tram. 250-01146/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
307)

N. de la R.: Al BOPC 307, a les pàgines 64 i 65, els títols 
de les tramitacions 250-01146/08 i 250-01147/08 no es 
corresponen amb els textos propis de les iniciatives, ja 
que, per error, van ser intercanviats. 

Proposta	de	resolució	sobre	la	millo-
ra	del	servei	de	la	línia	d’autobús	entre	
Reus	i	Tarragona
Tram. 250-01147/08

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
307)

N. de la R.: Al BOPC 307, a les pàgines 64 i 65, els títols 
de les tramitacions 250-01146/08 i 250-01147/08 no es 
corresponen amb els textos propis de les iniciatives, ja 
que, per error, van ser intercanviats. 

Proposta	de	resolució	sobre	la	neteja	de	
la	llera	de	l’Ondara
Tram. 250-01268/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 32838 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

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

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i 

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconei-
xement	de	l’especialitat	en	salut	men-
tal	com	a	categoria	professional	d’in-
fermeria
Tram. 250-01055/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 01.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
31118)

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

«En el marc del Consell de la Professió Infermera de 
Catalunya, es seguirà treballant la proposta relativa a 
la categoria professional de l’infermer/a Especialista 
en Salut Mental.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	coordi-
nació	dels	horaris	de	les	visites	concer-
tades	dels	pacients	del	Pallars	Sobirà	a	
l’Hospital	Comarcal	del	Pallars	amb	els	
transports	públics	de	viatgers
Tram. 250-01076/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 01.10.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
31512)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir prioritzant les consultes amb horaris 
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D’una banda, la línia Barcelona-Vallès està protegida 
pel sistema ATP (acrònim d’Automàtic Train Protec-
tion). Es tracta d’un sistema de seguretat basat en un 
diàleg continu via-tren, on la via emet per senyal de 
ràdio codis de velocitat al tren en funció del tram en què 
es troba el tren i les condicions de circulació del cantó 
següent. L’ATP efectua la detenció del tren si aquest 
excedeix de la velocitat indicada pels codis o bé si so-
brepassa un senyal que llueixi en vermell.

D’altra banda, FGC té protegits tots els senyals de la 
línia Llobregat - Anoia amb el sistema FAP (acrònim de 
Frenat Automàtic Puntual). El FAP és un sistema de se-
guretat que mitjançant un conjunt de balises instal·lades 
uns metres abans dels senyals (a distància de frenat) i al 
peu dels senyals, efectua la detenció del tren si aquest 
s’aproxima a un senyal vermell a una velocitat superior 
a 45 km/h, o bé ultrapassa un senyal en vermell.

El sistema ATP és més modern i amb un ventall de 
prestacions més ampli, en la mesura que té un control 
constant sobre el tren.

Caldria, doncs, tendir a l’homogeneïtzació dels sistemes 
de seguretat d’ambdues línies, més, tenint en compte 
l’increment de freqüències de la línia Llobregat - Anoia 
i la seva transformació, malgrat el retard, en metro co-
marcal en els ramals interiors.

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

ProPosta de resoluCió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar el sistema de seguretat ATP (Automàtic Train 
Protection) a la Línia Llobregat - Anoia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya per tal que pugui ser 
plenament operatiu a partir de 2010.»

Palau del Parlament, 17 de setembre 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	millora	
urgent	dels	llocs	d’inspecció	fronterera
Tram. 250-01270/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 32840 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

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 i 146 
presenten la següent

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 tempesta que va caure a la comarca de la Segarra 
durant la tarda del 31 d’agost, va ocasionar que el riu 
Ondara, que fins aleshores gairebé restava sense aigua, 
augmentés el seu cabdal de forma notable. Un fet que 
va provocar una important riuada, amb l’arrossegament 
i estancament de brutícia i fang a les lleres del riu.

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 de la Gene-
ralitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, a la 
neteja urgent del riu Ondara per tal de retirar els ele-
ments acumulats com a conseqüència de la riuada.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Alòs i Lòpez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	imple-
mentació	del	sistema	de	seguretat	ATP	
a	la	línia	Llobregat-Anoia	de	Ferrocarrils	
de	la	Generalitat
Tram. 250-01269/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 32839 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

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 i 146 
presenten la següent

ProPosta de resoluCió sobre la imPlementaCió del sis
tema de seguretat atP a la línia llobregat anoia de 
FerroCarrils de la generalitat de Catalunya

exPosiCió de motius

La seguretat en els sistema ferroviari ha estat una pri-
oritat constant per als diferents gestors que s’han fet 
càrrec de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC). S’ha intentat implementar els millors 
sistemes en cada moment, en funció de la naturalesa de 
les línies.

En aquest context, en les línies actualment gestionades 
per FGC conviuen dos sistemes diferents
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PIMEC, si els Llocs d’Inspecció Fronterera funciones-
sin correctament, els costos de logística de les empreses 
serien més econòmics, hi hauria més competència i el 
preu final del producte es podria abaratir aproximada-
ment un 15%.

Cal, doncs, que el Govern de l’Estat compleixi de mane-
ra peremptòria la Resolució que va aprovar el 2006.

Més enllà, s’han de fer un nou pas endavant adreçat 
a incorporar les millores tecnològiques que escaigui 
per tal de cobrir noves franges horàries i adaptar-se a 
la flexibilitat del comerç d’aquest tipus de mercaderies 
periples.

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 fer complir de manera immediata la 
resolució de febrer de 2006, per la qual s’aprova el»Plan 
de medidas de mejora de los servicios de sanidad exte-
rior«, en virtut de la qual, entre d’altres, el Lloc d’Ins-
pecció Fronterera Barcelona Aeroport hauria de donar 
servei les 24 hores del dia durant tot l’any ininterrompu-
dament i el Lloc d’Inspecció Fronterera Barcelona Port 
fins a les 20.00 hores de dilluns a divendres».

Palau del Parlament, 17 de setembre 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	protecció	
i	l’inventari	de	les	basses	dels	Pèlags,	de	
Vilobí	del	Penedès	(Alt	Penedès)
Tram. 250-01271/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 32841 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

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

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent:

exPosiCió de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el 
25 de maig de 2008 la Resolució 246/VIII sobre la in-
clusió de la bassa gran dels Pèlags de Vilobí del Penedès 
en l’Inventari de zones humides de Catalunya.

Aquest primer pas que fou el reconeixement de l’es-
pecifitat de la bassa gran dels Pèlags de Vilobí, hauria 

ProPosta de resoluCió sobre la millora urgent dels 
lloCs d’insPeCCió Fronterera de Catalunya

exPosiCió de motius

Els Llocs d’Inspecció Fronterera (PIF) compleixen la 
missió de fer la revisió sanitària dels productes des-
tinats a consum humà, procedents de tercers països 
no-comunitaris. El departament encarregat de prestar 
aquest serveis depèn orgànicament del Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques i, funcionalment, del Ministeri 
de Sanitat i Consum.

El servei dels Llocs d’Inspecció Fronterera ha estat his-
tòricament deficient i, de manera especial, insuficient 
pels horaris de prestació del servei.

Les deficiències més notables són els retards conside-
rables que s’estan produint en el despatx de les merca-
deries, situació que s’agreuja en determinades èpoques 
de l’any, per exemple Nadal, en què els contenidors de 
mercaderies poden arribar a estar retinguts fins a deu 
dies.

El problema més significatiu, però, i que té una major 
transcendència és l’exigu horari per despatxar les mer-
caderies. En efecte, al Port de Barcelona, per exemple, 
l’horari és de 8.15 a les 15.00 hores, i a l’Aeroport de 
Barcelona és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a diven-
dres. Aquesta situació topa de manera frontal amb la 
flexibilitat inherent al trànsit de les mercaderies.

Aquest fet s’ha anat agreujant si hom té en compte que 
les importacions extracomunitàries han crescut expo-
nencialment, fins al punt que hi ha la previsió que en 
un futur immediat més del 50% de les mercaderies pro-
cediran de zones productores no comunitàries. Això 
comportarà, si no se soluciona el problema dels Llocs 
d’Inspecció Fronterera, un caos generalitzat amb impor-
tants costos econòmics per a les empreses i, conseqüent-
ment, per al conjunt de l’economia catalana.

El febrer de 2006, des de l’Administració General de 
l’Estat s’aprova el «Plan de medidas de mejora de los 
servicios de sanidad exterior», en virtut del qual el Lloc 
d’Inspecció Fronterera Barcelona Aeroport hauria de 
donar servei les 24 hores del dia durant tot l’any inin-
terrompudament. Quant al Lloc d’Inspecció Fronterera 
Barcelona Port, es determinava una ampliació del seu 
horari actual de matins, amb la prolongació del servei 
per la tarda, fins a les 20.00 hores, de dilluns a diven-
dres. Aquesta ampliació d’horaris hauria d’haver estat 
operativa abans de finalitzar el 2006.

Hores d’ara, els nous horaris no s’han fet efectius i no 
es donen esperances de solució, adduint a la manca de 
personal i de recursos econòmics.

Tal i com apunta la patronal PIMEC la solució que les 
empreses afectades estan adoptant per evitar el mal fun-
cionament dels Llocs d’Inspecció Fronterera catalans és 
utilitzar vies alternatives com València, Gasteiz, Ma-
drid, Rotterdam o Marsella, amb el posterior transport 
per carretera. Això, evidentment, fa encarir de forma 
important el producte final, a més de perdre qualitat, 
si hom té en compte que es demora l’entrada d’aquests 
productes frescos al mercat. Segons dades de la mateixa 
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i descrit diverses cistes, dòlmens i megàlits de l’àmbit 
territorial comprès entre Peramea, al Pla de Corts, i la 
Serra de Peracalç, municipi de Baix Pallars, i el despo-
blat de Montsor, al municipi de la Pobla de Segur.

A aquest àmbit territorial, a cavall entre el Pallars Sobi-
rà i el Pallars Jussà, hi ha cinc estructures dolmèniques, 
monuments megalítics de finals del neolític de gran in-
terès, força ben conservades i envoltades d’uns paisatges 
naturals majestuosos situats en la zona de transició del 
Pirineu al Prepirineu.

A més, en el cor del territori que ens ocupa trobem el 
formós Estany de Moncortés, llac d’origen suposada-
ment càrstic envoltat d’un medi natural lliure de distor-
sions causades per l’existència d’edificacions.

La presència humana en aquesta àrea des de l’Edat del 
Bronze i fins i tot en temps més reculats, a més de pels 
dòlmens s’ha fet palesa en diverses excavacions arque-
ològiques a Peramea, poble situat dalt d’un turó entre la 
Serra de Peracalç, popularment anomenada la Geganta 
Adormida pel perfil que dibuixa contra el cel des de la 
distància, i la Coma de Tó. A aquesta població se celebra 
una curiosa festivitat el dia dels Sants Innocents, quan es 
mostren les relíquies dels Martissants que la resta de l’any 
es guarden enreixades a l’església de Sant Cristòfol.

Els dòlmens que es poden visitar en aquest peculiar 
àmbit geogràfic de trànsit entre el sud del Pallars Sobirà 
i el nord del Jussà són: la Cabana de la Mosquera, prop 
de Peramea, municipi de Baix Pallars, al Pallars Sobirà, 
la Cabana de Parauba, sota la roca del mateix nom, la 
Cabana de Castellars d’en Pey i un tercer dolmen situats 
tots ells molt a prop del poble de Peracalç, al mateix 
terme municipal; i molt properes trobem les restes del 
dolmen de la Cabana de Montsor, municipi de la Pobla 
de Segur, al Pallars Jussà.

Tot aquest conjunt de megàlits, de gran interès per trac-
tar-se dels més septentrionals d’aquest sector del Pirineu 
de ponent català, llevat del dolmen de Baiasca, municipi 
de Llavorsí, al Pallars Sobirà, no disposa de fulletons 
de promoció ni de guies indicatives dels monuments. 
Tampoc hi ha cap mena de senyalització vertical ori-
entativa a les carreteres, a les pistes, als camins de bast 
o als senders més propers.

Vist que el turisme cultural, i molt especialment l’inte-
ressat per les cultures antigues del Pirineu, pot constituir 
una font de riquesa per a les comarques de muntanya 
més allunyades dels grans centres metropolitans,

Vist que els conjunts dolmènics de Catalunya, i tam-
bé a les comarques pirinenques, disposen de fulletons 
promocionals i de senyalítica ben estructurada territo-
rialment, com és el cas del conjunt Cadolla-Pinyana, al 
municipi de Senterada, al Pallars Jussà, o bé el conjunt 
d’Organyà-Cabó, a l’Alt Urgell,

Entenent que el municipi de Baix Pallars, amb capital a 
Gerri de la Sal i integrat per 18 nuclis de població amb 
notables mancances de serveis, no disposa de recursos 
econòmics per fer front a les despeses d’inversió que 
requereixen les necessàries actuacions de promoció i 
senyalítica,

d’abastar també el reconeixement de tots els altres pè-
lags que configuren l’entorn paisatgístic de la zona.

Totes les basses de Vilobí han de tenir el mateix trac-
tament si es vol evitar que qualsevulla d’elles pogués 
entrar en un camí de despreocupació per la preservació 
del seu interès paisatgístic.

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

ProPosta de resoluCió

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

a) Continuar treballant per dur a terme les actuacions 
necessàries per a incloure totes les basses que configu-
ren l’entorn paisatgístic de la zona determinada com a 
Pèlags de Vilobí en la forma i manera que ho ha estat 
la bassa gran dels Pèlags.

b) Incorporar aquestes basses a l’Inventari i determinar 
el cessament de qualsevulla activitat extractiva.

c) Activar des de la Direcció General de Medi Natural 
la confecció d’un estudi per tal de determinar el valor 
natural de l’indret amb la participació dels ens locals 
dinamitzadors de la zona, l’Ajuntament de Vilobí del 
Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	la	redac-
ció	d’un	pla	de	promoció	i	senyalització	
dels	dòlmens	de	Peramea	i	Peracalç,	a	
Baix	Pallars	(Pallars	Sobirà),	i	de	Mont-
sor,	a	la	Pobla	de	Segur	(Pallars	Jussà)
Tram. 250-01272/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 32857 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 30.09.08

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

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

exPosiCió de motius

Diversos autors i arqueòlegs catalans del segle xix i 
també de la primera meitat del segle xx com és el cas 
de Lluís Pericot i Garcia (Los sepulcros megalíticos ca-
talanes y la cultura pirenaica, 1950) han visitat, excavat 
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annex: ProPostes de resoluCió

i. sobre l’orientaCió de l’aCCió PolítiCa del go
vern 

a) situaCió PolítiCa

ProPosta de resoluCió núm. 1

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que 
el Govern de la Generalitat, alhora de determinar la 
seva agenda política en les diferents àrees de gestió i 
administració, prioritzi les línies d’actuació que cal 
dur a terme prescindint dels diferents posicionaments 
individuals que manifestin les formacions polítiques 
que donen suport al Govern, tot evitant discrepàncies, 
manca de cohesió interna del Govern donant prioritat 
als projectes que realment convenen a l’interès general 
i que són una demanda de la societat.

ProPosta de resoluCió núm. 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a consensuar un acord general amb totes les 
forces polítiques, agents socials i econòmics per tal de 
fer front a la principal problema de Catalunya que és la 
crisi econòmica.

ProPosta de resoluCió núm. 3 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a emprendre una reducció de la fiscalitat que grava 
les famílies i les empreses catalanes que contempli: 

– La reducció de l’impost de successions i donacions

– Reduir l’impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídic documentats

– Suprimir el recàrrec de l’impost minorista de deter-
minats hidrocarburs 

– Modificar el règim de l’impost sobre el patrimoni, tot 
impulsant de forma progressiva la seva supressió.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern a incre-
mentar la deducció per adquisició d’habitatge habitual, 
en el tram autonòmic de l’IRPF, incrementant-la fins al 
25% i amb un augment de la base fins a 10.000 euros.

– Ampliar la desgravació per adquisició d’habitatge habi-
tual, en el tram Estatal de l’IRPF, incrementant-la fins al 
25% i amb un augment de la base fins a 10.000 euros.

– Establir una deducció, en el tram autonòmic de 
l’IRPF, fins al 15% de les quantitats pagades en con-
cepte de lloguer de l’habitatge habitual amb un límit 
de 500 euros.

– Demanar al Govern de l’Estat a fi de que reguli una 
deducció, en el tram estatal de l’IRPF, del 15% de les 
quantitats pagades en concepte de lloguer de l’habitatge 
habitual amb un límit de 500 euros.

ProPosta de resoluCió núm. 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar els esforços per reduir l’evolució 
negativa del nivell d’endeutament de la Generalitat que 

Entenent que el guiatge i la promoció del conjunt dol-
mènic de Peramea-Peracalç-Montsor pot constituir un 
important recurs turístic per als municipis de Baix Pa-
llars, al Pallars Sobirà, i de la Pobla de Segur, al Pallars 
Jussà,

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

ProPosta de resoluCió

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

1. Encarregar la redacció d’un Pla de promoció i de se-
nyalització del conjunt dolmènic de Peramea-Peracalç-
Montsor abans del termini de sis mesos.

2. Executar l’esmentat Pla abans del termini d’un any.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla

Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat	sobre	l’orientació	política	general	
del	Govern
Tram. 255-00003/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris

Reg. 33137, 33141, 33155, 33142, 33143, 
33146, 33147, 33148, 33149, 33150, 
33151, 33156, 33157 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.10.2008

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 33137, 33141 i 
33155)

reg. 33137, 33155

a la mesa del Parlament

Carina Mejías i Sánchez, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del 
Reglament de la Cambra, presenta les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat sobre l’Orientació 
Política General del Govern (NT 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

Carina Mejías i Sánchez
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que tingui com a principal indicador el increment de 
població i els nous serveis públics als quals s’ha de 
fer front.

ProPosta de resoluCió núm. 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que 
insti al Govern de l’Estat a donada la situació de manca 
de recursos dels ajuntaments procedeixi a la reforma 
urgent del finançament local, paral·lel al finançament 
autonòmic, i per establir les bases del Pacte Local que 
faciliti una segona descentralització amb la finalitat 
que els Ens Locals puguin disposar, abans que finalitzi 
l’any, d’unes normes clares i precises que s’adeqüin a 
les seves necessitats reals de finançament, i solucioni 
el dèficit generat per la prestació de serveis impropis, 
delimitant amb precisió les competències dels ajun-
taments.

C) seguretat

ProPosta de resoluCió núm. 13

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir que l’efectiu desplegament dels Mos-
sos d’Esquadra en tot el territori de Catalunya es faci 
cobrint amb suficients efectius i mitjans en cada regió 
policial.

ProPosta de resoluCió núm. 14

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a cobrir el dèficit de Mossos d’Esquadra existent 
actualment a tot el territori de Catalunya en el termini 
màxim de dos anys, sense reduir els efectius en unes re-
gions policials per avançar el desplegament en altres.

ProPosta de resoluCió núm. 15

El Parlament de Catalunya insta el Govern a combatre 
la immigració il·legal a través de la col·laboració dels 
membres del Cos de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra, en els territoris on es troben desplegats, 
amb els membres dels Cossos i Forces de Seguretat 
de l’Estat, reclamant al Govern de l’Estat un nombre 
suficient d’efectius per cobrir les zones frontereres, els 
ports, aeroports i estacions de tren.

ProPosta de resoluCió núm. 16

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a combatre per mitjà de la Policia de la Generalitat 
les manifestacions de caràcter violent o que enalteixin 
el terrorisme.

ProPosta de resoluCió núm. 17

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar la política de no actuació per evitar 
mals majors que aplica la Policia de la Generalitat que 
permet que grups violents i antidemocràtics actuïn 
impunement en contra dels interessos de la ciutada-
nia.

s’ha incrementat en 3.800 milions d’euros en el darrer 
any, situant-se en el 8,8% del PIB fins arribar als 17.808 
milions de deute al segon trimestre de 2008, destacant 
l’elevat endeutament de les empreses públiques catala-
nes amb 4.995 milions d’euros.

ProPosta de resoluCió núm. 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a aplicar, en el termini màxim de 3 mesos, la totalitat 
de les 48 mesures que contempla el Pla de mesures per a 
la simplificació dels tràmits administratius presentat pel 
Govern el juliol del 2007 i a fer-ne un balanç del seu grau 
de compliment durant el 1er Trimestre del 2009.

ProPosta de resoluCió núm. 6

El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund 
respecte vers la decisió que en el seu moment adopti 
el Tribunal Constitucional en pronunciar-se en relació 
als diferents recursos d’inconstitucionalitat interposats 
contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i insta el 
Govern a acatar el contingut de les sentències que pro-
nunciï sobre els articles impugnats, i tot en ares de pre-
servar el principi constitucional de seguretat jurídica.

ProPosta de resoluCió núm. 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures necessàries per tal de garantir que tots els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i les persones nou-
vingudes, puguin exercir amb plena llibertat el dret a 
utilitzar les dues llengües oficials de Catalunya, en peu 
d’igualtat i sense que existeixi cap discriminació per 
raó de la llengua.

ProPosta de resoluCió núm. 8

El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar 
l’acord amb totes les forces polítiques amb represen-
tació parlamentària i amb els agents socials i econò-
mics implicats per aconseguir l’aprovació dels Pactes 
d’Infraestructures, de Recerca i d’Immigració que estan 
pendents i als quals es va comprometre el Govern a 
signar durant l’any 2008.

ProPosta de resoluCió núm. 9

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar 
la legislació vigent sobre política lingüística per tal de 
suprimir qualsevol regulació de caràcter i contingut 
sancionador que contingui.

ProPosta de resoluCió núm. 10

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini de tres mesos, el projecte de llei de mo-
dificació de la llei 6/1984 que regula la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.

b) Finançament

ProPosta de resoluCió núm. 11

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
disposar d’un nou model de finançament per Catalunya 
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ProPosta de resoluCió núm. 27

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reduir la interinitat del professorat de Catalunya 
situant-la en el 8% durant el curs 2009-2010 i impulsar 
l’estatut de la funció pública docent.

ProPosta de resoluCió núm. 28

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implantar un sistema universal de gratuïtat dels 
llibres de text i material escolar per al curs 2009-2010 
amb l’acord del professorat, les famílies, les llibreries i 
les editorials de llibre de text.

ProPosta de resoluCió núm. 29

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a modificar el decret de matriculació escolar per 
tal de garantir que els pares puguin realment escollir 
lliurement l’escolarització dels seus fills d’acord amb 
els seus principis i conviccions i avançant el període de 
pre-inscripció al gener de 2009.

ProPosta de resoluCió núm. 30

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a estimular la internacionalització de les universitats 
catalanes i la mobilitat dels estudiants, del professorat i 
els investigadors, i adoptar les mesures adients per pre-
parar l’entrada de les universitats catalanes a l’espai eu-
ropeu d’ensenyament superior («procés de Bolònya»).

ProPosta de resoluCió núm. 31

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a garantir el dret dels docents universitaris a utilitzar 
lliurement la llengua en que volen impartir les classes.

ProPosta de resoluCió núm. 32

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment al Pla d’Inversions Universitàries, tot ga-
rantint per el període 2007-2012 un inversió total de 
70 MEUR.

iii. eConomia

a) FisCalitat i mesures d’austeritat en les FinanCes 
Públiques

ProPosta de resoluCió núm. 33

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar uns pressupostos de la Generalitat pel 
2009 orientats a fer front a la crisi econòmica, reduint i 
racionalitzant la despesa corrent, ajustant les previsions 
a la realitat econòmica actual a fi de no incórrer en el 
dèficit generat en els pressupostos de l’any 2008 per 
l’error en les previsions del Govern.

ProPosta de resoluCió núm. 34

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal de 
que revisi i redueixi el nombre d’alts càrrecs i personal 
eventual d’assessorament o de confiança a les institu-

ii. eduCaCió

ProPosta de resoluCió núm. 18

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implantar un model educatiu que tingui com 
eixos orientadors l’educació en els valors de l’esforç, 
el treball, la llibertat de l’elecció, la qualitat i reforci 
l’autoritat dels mestres.

ProPosta de resoluCió núm. 19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a complir la normativa de l’Estat relativa a l’en-
senyament de la tercera hora de llengua castellana en 
el currículum educatiu de Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 20

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar 
progressivament l’inici del curs escolar a la primera 
setmana de setembre.

ProPosta de resoluCió núm. 21

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un Pla de Xoc d’actuacions i obres que permeti la 
reducció del nombre de barracons als centres escolars 
catalans a un número inferior a 50 unitats a tota Cata-
lunya en un termini màxim de tres anys.

ProPosta de resoluCió núm. 22

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
que cap alumne català cursi més d’un any de la seva 
vida educativa en barracons escolars.

ProPosta de resoluCió núm. 23

El Parlament de Catalunya constata l’incompliment 
del compromís d’assolir l’aplicació de la sisena hora 
escolar a tots els centres de Catalunya per aquest curs 
2008-2009. Per aquest motiu insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que pel curs 2009-2010 la sisena 
hora s’apliqui a tots els centres de Catalunya des de 
l’inici de curs.

ProPosta de resoluCió núm. 24

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implantar el xec infantil per garantir la llibertat 
d’elecció de centre en l’etapa 0-3 anys.

ProPosta de resoluCió núm. 25

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, amb l’acord dels municipis i del 
sector social i privat, un nou pla d’escoles bressol per 
al període 2008-2012.

ProPosta de resoluCió núm. 26

El Parlament de Catalunya constata que no s’han assolit 
les 30.000 places de llar d’infants previstes per el curs 
2008-2009. Per aquest motiu insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que, per al curs 2009-2010 estiguin 
acabades totes les places compromeses en el Mapa de 
llars d’infants.
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ProPosta de resoluCió núm. 44

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prendre mesures necessàries per a donar liqui-
ditat al sector productiu, especialment per les petites i 
mitjanes empreses, fent majors dotacions en línies de 
crèdit, per tal que l’ofegament financer de les empreses 
no derivi en destrucció de llocs de treball.

ProPosta de resoluCió núm. 45

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a prendre mesures necessàries per a donar liquiditat 
al sector productiu i fer majors dotacions en línies de 
crèdit, per tal que l’ofegament financer de les empreses 
no derivi en destrucció de llocs de treball.

ProPosta de resoluCió núm. 46

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que insti al Govern de l’Estat per tal d’abordar 
la reforma de les cotitzacions socials amb l’objectiu de 
reduir la cotització al Fons de Garantia Salarial

ProPosta de resoluCió núm. 47

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que insti al Govern de l’Estat per tal d’establir 
bonificacions per les cotitzacions socials dels nous con-
tractes laborals amb caràcter indefinit.

ProPosta de resoluCió núm. 48

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar els mitjans humans i materials de 
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya davant 
l’increment de demandants d’ocupació que es produirà 
com a conseqüència de la crisi econòmica.

C) agriCultura i PesCa 

ProPosta de resoluCió núm. 49

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar un Pla d’actuacions en favor del sector 
agrari i ramader de Catalunya, per garantir la viabilitat 
de les explotacions agràries afectades per l’increment 
de costos d’explotació.

ProPosta de resoluCió núm. 50

Davant l’incompliment per part del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural del Pla Pi-
lot del Contracte Global d’Explotació, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a donar compliment efectiu 
als compromisos adquirits en l’àmbit del foment de la 
modernització de les explotacions, la incorporació de 
joves i l’adopció d’una política d’ajuts adreçada a la di-
versificació de l’activitat agrària.

ProPosta de resoluCió núm. 51

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reduir a la meitat les taxes portuàries que els 
pescadors paguen per la seva activitat en els Ports de 

cions, entitats i empreses públiques de la Generalitat 
de Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 35

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir i 
controlar els costos de la publicitat institucional.

ProPosta de resoluCió núm. 36

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal de 
que prengui mesures de coordinació entre les diferents 
Administracions de Catalunya per reduir costos i mi-
llorar la qualitat dels serveis públics.

ProPosta de resoluCió núm. 37

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
l’aplicació de l’Administració electrònica i la reducció 
i simplificació dels tràmits burocràtics.

ProPosta de resoluCió núm. 38

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
un projecte de llei de Pressupostos per l’exercici 2009 
limitant el creixement de la despesa pública per sota del 
creixement previ pel PIB nominal.

ProPosta de resoluCió núm. 39

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer efectius els pagaments de compensació als 
transportistes per l’anomenat cèntim sanitari d’acord 
amb els compromisos adquirits arrel de la vaga de 
transportistes.

ProPosta de resoluCió núm. 40

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a eliminar les línies de subvencions a entitats 
amb la seva seu social fora de Catalunya i suprimir les 
subvencions a la plataforma pro seleccions esportives 
catalanes.

b) treball

ProPosta de resoluCió núm. 41

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a millorar i reformar les polítiques actives d’ocu-
pació, especialment la formació ocupacional i contínua, 
amb la finalitat de que aquestes s’adaptin millor i de 
manera més eficient a les noves realitats econòmiques 
i socials del mercat de treball.

ProPosta de resoluCió núm. 42

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar 
el coneixement de llengües estrangeres per millorar les 
capacitats dels treballadors catalans.

ProPosta de resoluCió núm. 43

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reformar el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) perquè aquest esdevingui un instrument eficaç 
per reduir l’atur a Catalunya.
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llocs de treball de les centrals nuclears catalanes i que 
han de ser coberts per treballadors vinguts de fora de 
Catalunya i garantir la seva seguretat.

ProPosta de resoluCió núm. 58

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fomentar la recerca, investigació i innovació en 
totes les fonts d’energia.

ProPosta de resoluCió núm. 59

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reorientar el projecte de decret regulador de 
parcs eòlics i instal·lacions fotovoltàiques amb l’objectiu 
de simplificar i facilitar els tràmits per a la seva instal-
lació. Igualment, demanar al Govern de l’Estat que el 
marc regulador afavoreixi el desenvolupament d’aquest 
tipus d’energia.

ProPosta de resoluCió núm. 60

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal de 
que porti a terme un pla d’estalvi energètic a les institu-
cions, entitats i empreses públiques de Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 61

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir i 
fomentar les inversions necessàries per tal de millorar 
la xarxa elèctrica a tot el territori en les òptimes condi-
cions de qualitat i regularitat.

F) Consum, Comerç i turisme

ProPosta de resoluCió núm. 62

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que 
la Agència Catalana de Consum intensifiqui les seves 
actuacions inspectores i sancionadores en el sector fi-
nancer, amb la finalitat que els responsables dels fitxers 
de morosos els mantinguin i actualitzin per evitar la 
vulneració del drets dels consumidors.

ProPosta de resoluCió núm. 63

El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que 
la Agència Catalana de Consum intensifiqui les seves 
actuacions inspectores i sancionadores en el sector fi-
nancer per aplicació d’interessos moratoris abusius.

ProPosta de resoluCió núm. 64

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar i proporcionar les destinacions tu-
rístiques catalanes, tant les destinacions consolidades 
de platja i muntanya com les noves destinacions, en 
els mercats exteriors tradicionals però especialment 
en els mercats emergents com el de l’Europa de l’Est 
i la Xina.

ProPosta de resoluCió núm. 65

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar els esforços destinats a recolzar al 
comerç urbà, especialment afectat per la crisi econò-

la Generalitat a fi i efecte d’esmorteir l’increment dels 
costos de fer-se a la mar.

d) reCerCa

ProPosta de resoluCió núm. 52

El Parlament de Catalunya constata que la despesa en 
Recerca i Desenvolupament en relació al PIB de Catalu-
nya està molt lluny dels objectius establerts pel Govern 
del 2% i de l’objectiu europeu de Lisboa del 3% en 
el 2010. El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
incrementar els pressupostos en recerca i desenvolupa-
ment, en l’àmbit públic, que permeti situar-nos en l’ho-
ritzó de l’any 2010 el més a prop possible dels objectius 
de la Cimera europea de Lisboa i del Consell Europeu 
de Barcelona.

ProPosta de resoluCió núm. 53

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a implementar el Pacte per la Recerca amb 
l’implicació activa del Departament d’Economia i Fi-
nances.

ProPosta de resoluCió núm. 54

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
davant la Comissió corresponent el Pla de Recerca i 
Innovació de Catalunya 2008-2012, entès com un com-
promís de totes les forces polítiques i amb participació 
dels diferents agents en l’àmbit de la recerca i la inno-
vació, amb l’objectiu de garantir la continuïtat d’una 
autèntica política de recerca al llarg dels anys i creï 
un marc estable de confiança entre els investigadors i 
les empreses.

e) indústria i energia

ProPosta de resoluCió núm. 55

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar un pla de mesures en política industri-
al que afavoreixi la competitivitat i productivitat de les 
nostres empreses i la seva projecció exterior.

ProPosta de resoluCió núm. 56

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar un pla de mesures en favor de la 
indústria de l’automòbil i la seva indústria auxiliar i 
en concret amb la creació d’un programa que com-
plementi el Plan Vive de l’Estat per la renovació de 
vehicles establint ajuts per a la substitució de vehicles 
amb una antiguitat superior a 10 anys i per l’adquisició 
de vehicles híbrids.

ProPosta de resoluCió núm. 57

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fomentar e incrementar l’oferta formativa per 
a de tècnics i professionals especialitzats en energia 
nuclear per tal de garantir el relleu generacional en els 
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ProPosta de resoluCió núm. 73

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar, durant el primer trimestre de 2009, 
un Pla per a les Famílies, que concreti les línies generals 
de les polítiques de suport i protecció de les famílies 
catalanes.

ProPosta de resoluCió núm. 74

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ampliar les ajudes per fills a càrrec al mo-
ment del naixement o adopció del nadó o infant que 
contemplin l’ampliació de les ajudes de 0 a 3 anys fins 
a cobrir la franja d’edat de 0 a 6 anys; i l’ampliació de 
les ajudes de 0 a 6 anys fins a cobrir la franja d’edat de 
0 a 9 anys.

ProPosta de resoluCió núm. 75

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incorporar el 2009 noves ajudes econòmiques 
als pares i/o mares que exerceixin el dret de reducció 
de la jornada laboral, així com subvencions específiques 
per fomentar els períodes o permisos de paternitat.

ProPosta de resoluCió núm. 76

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear un complement de les ajudes existents 
per a famílies joves, els membres de les quals tinguin 
menys de 30 anys.

ProPosta de resoluCió núm. 77

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar les mesures necessàries per tal de 
garantir l’aplicació íntegre de la Llei de l’Estat 40/2003, 
de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombro-
ses a Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 78

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, 
en el termini de sis mesos, les disposicions de desplega-
ment de la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic, i de la llei 18/2003, de 4 
de juliol, de suport a les famílies.

C) salut

ProPosta de resoluCió núm. 79

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures adients per tal que, es redueixen les greus 
diferències existents en el territori de Catalunya pel que 
fa al temps d’espera en les intervencions quirúrgiques, 
fet que perjudica greument la qualitat de l’atenció sa-
nitària.

ProPosta de resoluCió núm. 80

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les 
mesures adients per tal de reduir el temps d’espera de 
les proves diagnostiques, tot dotant als centres d’aten-

mica, amb accions específiques per a la seva moder-
nització i formació.

iv. PolítiCa soCial

a) dePendènCia

ProPosta de resoluCió núm. 66

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar durant el primer semestre de 2009 
una avaluació de la implementació de la Llei 39/2006, 
de Promoció de l’Autonomia Personal a Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 67

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a quantificar el cost real de l’aplicació de la 
Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal a 
Catalunya per a presentar una proposta que garanteixi 
un finançament just del sistema de dependència per part 
del govern central a les comunitats autònomes.

ProPosta de resoluCió núm. 68

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la llibertat d’elecció per part de 
les famílies dels serveis o recursos inclosos en la Llei 
39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal que 
millor s’adaptin a la seva situació.

ProPosta de resoluCió núm. 69

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la creació de l’Agència de la De-
pendència, amb les corresponents i suficients dotaci-
ons pressupostàries, amb l’objectiu d’avançar cap a un 
sistema integral de l’àmbit sanitari i social, garantint 
la continuïtat assistencial i la cobertura a prop de les 
200.000 persones en situació de dependència que hi ha 
a Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 70

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reduir els temps d’espera en els processos de 
valoració de la situació de dependència, de la redacció 
del pla individualitzat d’atenció (PIA), i de la prestació 
efectiva del servei o de l’ajut econòmic.

ProPosta de resoluCió núm. 71

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a redactar un pla de control i reducció de les 
llistes d’espera per a l’accés a una plaça residencial i 
de centres de dia en l’àmbit del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania.

b) Família

ProPosta de resoluCió núm. 72

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar polítiques que afavoreixin una millor 
conciliació de la vida familiar i els horaris de treball.
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de l’Estat a Catalunya, adopti les mesures necessàries 
davant el Govern de l’Estat per tal d’accelerar l’execució 
d’aquestes obres públiques, i en conseqüència, presenti 
davant la Cambra un calendari detallat d’execució i fi-
nalització d’aquestes.

ProPosta de resoluCió núm. 87

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a retirar la prohibició de circular a més de 80 
Km/h en l’entorn metropolità de Barcelona així com 
retirar la seva proposta d’ampliació.

ProPosta de resoluCió núm. 88

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar impulsant la construcció d’un cor-
redor ferroviari exclusiu per a mercaderies pel litoral 
mediterrani que serveixi coma porta de sortida de cap 
a Europa dels productes fabricats al nostre país i pels 
productes que entrin a Europa a través dels ports me-
diterranis.

ProPosta de resoluCió núm. 89

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat l’establiment d’un model aeropor-
tuari descentralitzat en que reservant-se l’Estat la titu-
laritat de les infraestructuras i les competències sobre 
navegació aèria i seguretat, es gestionin els aeroports 
en règim de concessió per entitats de gestió amb parti-
cipació privada, amb direcció professionalitzada i sense 
participació política, amb capacitat de prendre decisions 
de política comercial, inversions, gestió d’slots i serveis 
i amb constitució d’un fons de cooperació per finançar 
els aeroports deficitaris.

ProPosta de resoluCió núm. 90

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reduir progressivament les restriccions de cir-
culació dels vehicles de transport de mercaderies en dies 
festius i caps de setmana sense deixar vies alternatives 
de circulació ja que limiten l’activitat i el creixement del 
sector de la logística a Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 91

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, d’acord amb l’administració de 
l’Estat, la construcció d’una quarta pista situada sobre 
el mar a l’aeroport del Prat.

ProPosta de resoluCió núm. 92

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, d’acord amb les empreses concessio-
nàries de l’autopista C-16 (Eix del Llobregat), l’elimina-
ció de les barreres de peatge intermèdies d’aquesta via 
en el tram entre Barcelona i Manresa, per un sistema 
de pagament per quilòmetre recorregut.

ProPosta de resoluCió núm. 93 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar, d’acord amb l’administració de l’Es-
tat, la construcció d’un cinquè cinturó viari, fruit de 

ció primària de més capacitat resolutiva i dels mitjans 
humans i tècnics necessaris per assolir-la.

ProPosta de resoluCió núm. 81

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
compliment dels compromisos adquirits pel que fa a 
totes aquelles actuacions que es trobin recollides al 
«Pla d’Inversions per equipaments de salut» elaborant 
un informe sobre l’estat de tramitació i les previsions 
de posada en funcionament de les actuacions previstes 
que es trobin endarrerides o paralitzades a dia d’avui 
amb l’objectiu de prioritzar-les.

ProPosta de resoluCió núm. 82

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reformular 
el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de l’Institut 
Català de la Salut que contempli un model de relacions 
professionals de la salut, que promogui la motivació dels 
professionals de la salut, permeti pal·liar el dèficit de 
professionals existent especialment en algunes àrees i 
especialitats, enforteixi el vincle dels professionals amb 
es usuaris de la sanitat publica i la pròpia organització, 
i els doti d’un important valor afegit en la seva tasca 
professional.

d) immigraCió

ProPosta de resoluCió núm. 83

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incrementar els recursos destinats als pro-
grames de cohesió social i d’integració de la població 
immigrada a Catalunya.

ProPosta de resoluCió núm. 84

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, alhora 
de determinar les polítiques públiques sobre immigra-
ció, tingui en compte que Catalunya rep més població 
immigrada que la resta de l’Estat i no obté per aquest fet 
més recursos econòmics, tot establint mesures concretes 
més realistes i ajustades a la realitat, i a exigir al Govern 
de l’Estat una compensació econòmica per l’impacte 
que sobre les seves finances té el fenomen migratori.

v. inFraestruCtures

a) transPort i mobilitat

ProPosta de resoluCió núm. 85

El Parlament de Catalunya constata la manca de res-
pecte institucional per part del Ministerio de Fomento 
i el Govern de l’Estat al no fer cas dels acords aprovats 
per majoria tant pel Parlament de Catalunya com per 
l’Ajuntament de Barcelona en contra de la construcció 
de l’AVE pel centre de Barcelona.

ProPosta de resoluCió núm. 86

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, davant 
el retard en la construcció de moltes infraestructures 
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actuacions beneficiades pels ajuts de la llei de barris a 
fi i efecte de que els ajuntaments puguin complir amb 
la seva part sense veure’s ofegats financerament a causa 
de la caiguda dels ingressos municipals i la retallada del 
finançament per part del Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

reg. 33141

a la mesa del Parlament

Carina Mejías i Sánchez, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent addi-
ció a les propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’Orientació Política General del Govern (NT 
255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

Carina Mejías i Sánchez

annex: ProPostes de resoluCió

ProPosta de resoluCió núm. 101

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en 
ares d’una contenció efectiva de la despesa corrent de 
l’Administració de la Generalitat, procedeixi a la sim-
plificació de la organització administrativa departamen-
tal, amb la conseqüent reducció dels departaments, tot 
procedint a la fusió dels departaments de Medi Ambient 
i Acció Rural; la supressió del Departament de Vice-
presidència; la Secretaria de Relacions Institucionals i 
Participació del Departament d’Interior i la fusió dels 
departaments de Treball i Economia i Finances, així 
com proposar qualsevol altra mesura de simplificació 
coherent i factible.

ProPosta de resoluCió núm. 102

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que conjuntament amb el Govern de l’Estat 
s’executin les actuacions pendents per tal de preservar 
el Delta de l’Ebre.

Propostes de resolució presentades pel Grup Mixt (reg. 
33142)

a la mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido de la Ciu-
dadanía, de acuerdo con lo previsto por el artículo 124 
del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes 
Propuestas de resolución subsiguientes al Debate sobre 
la orientación política general del Consejo Ejecutivo.

Palau del Parlament, 1 de octubre de 2008

Albert Rivera Díaz

l’articulació de diverses obres en execució actualment 
a Catalunya com son el desdoblament de l’Eix Trans-
versal, i el desdoblament de la N-240 (A-27) entre Valls 
i Tarragona, amb noves obres com el desdoblament de 
la carretera C-37 entre Igualada-Valls i la conversió en 
autovia de la nova carretera Manresa-Igualada.

ProPosta de resoluCió núm. 94

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat l’execució com-
pleta de l’autopista orbital B-40 com a eix perimetral 
de la Regió Metropolitana de Barcelona.

b) aigua

ProPosta de resoluCió núm. 95

El Parlament de Catalunya de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a impulsar l’acord per un Pacte de 
l’Aigua que sense dogmes abordi la solució del proble-
ma de l’escassetat d’aigua a tota Catalunya i garanteixi 
que amb independència de qui governi s’abordarà el 
problema amb eficàcia.

ProPosta de resoluCió núm. 96

El Parlament de Catalunya constata que el riu Ter pateix 
una sobreexplotació dels seus recursos hídrics i que cal 
disminuir l’aportació que fa solidàriament al subminis-
trament a d’altres conques i territoris. Per aquest motiu el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
a cercar recursos hídrics alternatius, més eficients i eco-
lògics que permetin garantir el subministrament d’aigua 
especialment a la Regió Metropolitana de Barcelona.

ProPosta de resoluCió núm. 97

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar els tràmits per a la connexió de les 
xarxes de distribució d’aigua del Consorci d’Aigües de 
Tarragona i d’Aigües Ter-Llobregat per tal de garantir 
un subministrament de qualitat a la població.

ProPosta de resoluCió núm. 98

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no elevar cap proposta d’increment de les tarifes 
sobre el consum d’aigua per sobre de l’Índex de Preus 
al Consum (IPC) així congelar les taxes i gravàmens 
sobre el seu consum.

ProPosta de resoluCió núm. 99

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear una línia d’ajuts específica per a l’implan-
tació de mesures d’estalvi i millora de l’eficiència en l’ús 
de l’aigua en el sector turístic català.

C) llei de barris

ProPosta de resoluCió núm. 100

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a flexibilitzar els terminis d’execució de les 
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h. Aumente las participaciones autonómicas en los gran-
des tributos estatales (IRPF, IVA e impuestos especia-
les) en la medida de lo posible con capacidad normativa, 
reduciendo en el mismo importe las transferencias de 
nivelación con cargo al Fondo de Suficiencia.

i. Desdoble las tarifas de las principales figuras tributa-
rias, incluyendo el IVA y los impuestos especiales en un 
tramo estatal y otro autonómico, claramente diferencia-
dos, que serían regulados independientemente.

j. Devuelva el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio nes a 
la Administración General del Estado compensan do a las 
Administraciones Autonómicas por la pérdida de ingresos 
a través de un aumento en los porcentajes de ce sión de 
otros tributos.

k. Cree un único consorcio que agrupe a todas las agen-
cias recaudatorias centrales y autonómicas en una ad-
ministración única y profesional dotada de un sistema 
unificado de información y de gestión.

ProPuesta núm. 2: austeridad PresuPuestaria

El contexto actual de crisis económica hace impres-
cindible un replanteamiento del gasto y una reducción 
de todas aquellas partidas presupuestarias que pue-
dan considerarse superfluas o prescindibles, especial-
mente en aquellos aspectos que hacen referencia a los 
gastos de la Administración que debe dar ejemplo de 
austeridad ante la ciudadanía y, a la vez, evitar todos 
aquellos dispendios que puedan ser percibidos como 
una forma de despilfarro.

Por ello, el Parlamento de Cataluña: 

1. Insta el Gobierno de la Generalitat a: 

a. Acordar la congelación de las retribuciones para el 
ejercicio del 2009 de los altos cargos de las distintas 
Administraciones, del personal eventual con funciones 
de confianza y asesoramiento.

b. Reducir los viajes protocolarios y de representación 
al mínimo estrictamente imprescindible.

c. Cerrar las Delegaciones de la Generalitat en el exte-
rior de Berlín, Londres y París.

d. No proceder a la apertura de nuevas Delegaciones de 
la Generalitat en el exterior.

e. Reducir en un 30% el número de cargos eventuales 
de los diferentes departamentos de la Generalitat en un 
periodo de dos años.

f. Asignar preferentemente al personal que presta servi-
cio en la Administración de la Generalitat las labores 
de asesoramiento y funciones exclusivas de confianza 
de modo que la contratación externa de cargos eventu-
ales con funciones de confianza y asesoramiento tenga 
carácter excepcional y justificado.

g. Impulsar las medidas normativas pertinentes para la 
supresión de los Consejos Comarcales.

2. Declara su voluntad de congelar las retribuciones de 
los diputados de esta cámara para el ejercicio del 2009, 
así como de reducir los viajes protocolarios y de repre-
sentación al mínimo estrictamente imprescindible.

i. Ámbito eConómiCo

ProPuesta núm. 1: FinanCiaCión

La evolución del Estado autonómico y la progresiva 
asunción de competencias por parte de las distintas 
Comunidades Autónomas han hecho que el sistema de 
financiación territorial pactado en el año 2001 que, en 
principio aspiraba a tener una vigencia indefinida, esté 
siendo sometido a una revisión en profundidad.

El nuevo sistema de financiación autonómico debería 
estar orientado por los principios que presiden la Cons-
titución española en esta materia, esto es, los de igual-
dad, solidaridad y autonomía y su desarrollo legal debe 
asegurar una hacienda descentralizada, pero también 
homogénea que sea expresión de la eficacia, equidad y 
lealtad institucional entre las distintas administraciones. 
En este sentido, el nuevo modelo general de financiación 
deberá articularse en torno a cinco ejes vertebradores: 

1. La igualdad efectiva de todos los ciudadanos en el 
acceso a los servicios públicos.

2. La corresponsabilidad fiscal de las Comunidades 
Autónomas.

3. La gradual eliminación de las diferencias entre las 
Comunidades de régimen foral y las Comunidades de 
régimen común.

4. La cooperación y coordinación en la gestión tributa-
ria del Estado y de las Comunidades Autónomas.

5. La transparencia.

Por ello, el Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de 
Cataluña a presentar en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera y al Gobierno de España un modelo 
general de financiación que

a. Asegure la igualdad efectiva de todos los ciudadanos 
en el acceso a los servicios públicos.

b. Elimine los aspectos arbitrarios del sistema actual, 
como las normas de modulación y fondos especiales, 
que alejan sus resultados de las necesidades de gasto.

c. Aplique la fórmula de necesidades de gasto año a año, 
actualizando los valores de las variables que entran en 
la misma, para garantizar que la financiación evolucione 
en paralelo con las necesidades de gasto.

d. Introduzca una ponderación más adecuada de la 
pobla ción por tramos de edad a efectos del reparto 
de la fi nanciación sanitaria, así como un tramo es-
pecífico de financiación educativa que se repartiría 
en proporción a la población en edad escolar y/o es-
colarizada.

e. Revise al alza el peso de la partida de servicios soci-
ales e integrar en ella la financiación estatal prevista en 
la Ley de Dependencia.

f. Cree una nueva partida de financiación específica para 
programas de acogida y atención a los inmigrantes.

g. Introduzca una corrección por diferencias en niveles 
de precios que permita a las administraciones autonó-
micas pagar salarios con igual poder adquisitivo con el 
mismo esfuerzo presupuestario.
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ProPuesta núm. 6: Cierre de los esPaCios de bienvenida 
eduCativa (ebe)

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a suspen-
der la iniciativa piloto de los Espacios de Bienvenida 
Educativa por ser contrario a los principios integra-
dores que debieran presidir el modelo educativo ca-
talán.

ProPuesta núm. 7: esColarizaCión en la lengua de eleC
Ción de los Padres durante la Primera enseñanza

Iniciado el presente curso escolar 2008-2009, una vez 
más, el Gobierno de la Generalitat ha incumplido suce-
sivas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por 
las que se obliga a disponer en las hojas de inscripción 
de un apartado o casilla donde se permita a los padres 
o tutores elegir el idioma en que quieren que estudien 
sus hijos durante la primera enseñanza.

Por todo lo anterior, el Parlamento de Cataluña insta el 
Gobierno de la Generalitat a que distribuya impresos 
a los padres o tutores de alumnos inscritos en los ci-
clos de educación infantil y primer ciclo de educación 
primaria para que puedan informar sobre la lengua en 
que desean escolarizar a los alumnos durante el curso 
vigente.

ProPuesta núm. 8: suPresión de la inmersión lingüis
tiCa

El artículo 5, apartado 5.1 del Decreto 142/2007, de 26 
de junio, que regula la ordenación de las enseñanzas de 
la educación primaria, prevé la imposición del sistema 
de inmersión lingüística en catalán basándose en la ne-
cesidad de corregir el déficit lingüístico en esta lengua 
en aquellos colegios y zonas donde tiene poca presencia. 
Igualmente, el artículo 4 del Decreto 181/2008, de 9 de 
septiembre, por el que se establece la ordenación del 
segundo ciclo de la educación infantil, establece el uso 
de catalán como lengua vehicular de enseñanza, apren-
dizaje y comunicación en los parvularios.

El vigente Estatuto de Autonomía reconoce como len-
guas oficiales de Cataluña a la lengua castellana y a la 
catalana, por lo que ambas deben ser enseñadas con los 
mismos recursos y dedicación.

Por ello, el Parlamento de Cataluña insta el Gobierno 
de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la enseñanza en las dos lenguas oficiales de 
Cataluña en todos los ciclos educativos y erradicar la 
práctica pedagógica de la inmersión como herramienta 
de sustitución lingüística.

ProPuesta núm. 9: terCera Hora en Castellano

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a cumplir el Real Decreto 1513/2006, de 7 
de diciembre, de enseñanzas mínimas de la educación 
primaria y el Auto del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña recaído en el recurso ordinario 383/2007 y 
garantizar la docencia de una tercera hora de castellano 
o en lengua castellana en la educación primaria a partir 
del próximo curso 2009-2010.

ProPuesta núm. 3: Fomento de las Pymes y de los 
trabaJadores autónomos

Una política empresarial que impulse la creación de 
nuevas empresas debe reducir en lo posible las cargas 
administrativas, evitando la burocracia innecesaria, 
en especial a las pequeñas y medianas empresas, e 
incentivando la instalación de nuevos emprendedores 
autónomos.

Por ello, el Parlamento de Cataluña insta el Gobierno 
de la Generalitat a: 

1. Presentar en el plazo de dos meses un Plan de choque 
para evitar el cierre de PYMES y la desaparición de 
trabajadores autónomos facilitando: 

a. El incremento de las partidas presupuestarias des-
tinadas al Instituto Catalán de Finanzas para facilitar 
préstamos destinados al fomento de PYMES y trabaja-
dores autónomos.

b. Potenciación de la reconversión de las empresas del 
sector de la construcción mediante la implantación de 
un plan destinado a la rehabilitación y modernización 
de edificios y su acondicionamiento energético.

2. Desarrollar el Estatuto del empleado autónomo.

3. Instar al Gobierno de España para la modificación de 
los Reglamentos de Recaudación de Hacienda y de la 
Seguridad Social para facilitar el aplazamiento de los 
pagos por deudas tributarias y de Seguridad Social.

4. Instar al Gobierno de España la creación de un fondo 
específico de la Caja única de la seguridad Social para 
cubrir posibles contingencias por cese definitivo y tem-
poral de la actividad.

ProPuesta núm. 4: PolítiCa de subvenCiones 

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de Cata-
luña a eliminar la ayuda a entidades privadas fuera de 
la Comunidad Autónoma que no se encuadren dentro 
de los preceptos establecidos en el Plan director de 
cooperación 2007-2010 de la Generalitat de Cataluña, 
especialmente en aquellos casos en que el dinero sea 
destinado a la construcción de infraestructuras, ya 
sea educativas o de telecomunicaciones, cuyo ámbito 
excede las competencias de este Gobierno autonó-
mico.

ii. eduCaCión

ProPuesta núm. 5: Plan de reduCCión de módulos Pre
FabriCados

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Gene-
ralitat a reducir al menos un 25% el número de módulos 
prefabricados para el curso 2009-2010 y a mantener la 
misma ratio de reducción durante los tres cursos sigui-
entes de manera que en el curso 2012-2013 el recurso de 
los módulos prefabricados se dé sólo de manera puntual 
y localizada.
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derecho a ser educado en la lengua materna en la edu-
cación infantil y en el primer ciclo de Primaria.

f. Una vía única a partir del segundo ciclo de Prima-
ria con tres lenguas vehiculares –catalán, castellano e 
inglés– en las siguientes proporciones de acuerdo con 
las características lingüísticas de la zona: catalán, un 
40%, con un margen de variación del 10%; castellano, 
el 40%, con el mismo 10% de margen, e inglés, con el 
20%, también con un 10% de variación.

g. La no vinculación de ningún tipo de ayuda o subven-
ción a la utilización de uno de los dos idiomas oficiales 
de Cataluña.

h. La modificación del artículo 553-27.3 de la Ley 
5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código 
Civil de Cataluña, relativo a las actas de las Juntas de 
las Comunidades de Propietarios, que permita la redac-
ción en cualquiera de las lenguas oficiales.

i. La supresión de políticas sancionadoras por usos lin-
güísticos.

j. La supresión de las cuotas lingüísticas en la exhi-
bición cinematográfica y en las emisiones de radio y 
televisión.

k. Libertad de etiquetaje y embalaje de productos en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

l. La presencia equilibrada de las dos lenguas oficiales 
en las emisiones de los medios de radiodifusión y tele-
visión de ámbito autonómico, financiados con fondos 
públicos.

m. La validez como formas oficiales de los topónimos 
utilizados tradicionalmente en catalán, castellano y ara-
nés, en el Valle de Arán.

ProPuesta núm. 12: señalizaCión bilingüe

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a adoptar las medidas necesarias para que las 
indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a 
los paneles de señalización de las vías públicas, e ins-
cripciones, de Cataluña estén redactadas al menos en 
catalán y en castellano.

ProPuesta núm. 13: ley reguladora de la oFiCialidad del 
Castellano y de ProteCCión de las lenguas de esPaña

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a efectuar las gestiones pertinentes ante el 
Gobierno de España para impulsar la aprobación de un 
Proyecto de Ley reguladora de la oficialidad del caste-
llano y de protección de las lenguas de España.

iv. sanidad y aCCión soCial

ProPuesta núm. 14: modiFiCaCión del modelo de aten
Ción Primaria PediÁtriCa

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a intro-
ducir los cambios necesarios en el actual modelo de 
atención primaria pediátrica con objeto de garantizar la 
asignación de un pediatra y una enfermera de referencia 

ProPuesta núm. 10: imPulso de la reordenaCión del 
maPa universitario

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a acelerar el proceso de integración de la uni-
versidad catalana en el Espacio de Educación Europea 
Superior mediante las siguientes medidas: 

a. La reordenación del mapa universitario catalán, orien-
tándolo hacia la construcción de áreas temáticas diver-
sificando la presencia territorial de las universidades, 
potenciando las titulaciones compartidas entre diversos 
centros y favoreciendo la especialización de cada univer-
sidad en una o varias áreas del conocimiento, evitando 
la proliferación de facultades redundantes.

b. Una mejora de la asignación de recursos mediante la 
reducción de plazas de aquellas carreras sin demanda 
suficiente y el aumento de plazas en aquellas carreras 
para las que exista una mayor demanda social.

c. Un aumento de la inversión en investigación hasta 
alcanzar el 2,5% del PIB de Cataluña.

d. La creación de una universidad internacional pública 
de referencia, orientada hacia la excelencia académica 
que ofrezca una formación de especialización y post-
grado en las principales lenguas internacionales de co-
municación.

iii. PolítiCa lingüístiCa

ProPuesta núm. 11: ley de las lenguas oFiCiales de Ca
taluña 

La ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, 
ha devenido un instrumento ineficaz para garantizar 
convenientemente tanto la cohesión social, como el 
respeto a los derechos individuales de los ciudadanos 
de Cataluña.

El Parlamento de Cataluña considera conveniente apro-
bar un nuevo régimen lingüístico y, por ello, insta el 
Gobierno de Cataluña a remitir un proyecto de Ley de 
las Lenguas Oficiales de Cataluña que se atenga a los 
siguientes principios: 

a. La cooficialidad efectiva de las lenguas catalana y 
castellana, y occitana en el Valle de Arán, en las prác-
ticas administrativas.

b. La utilización de las dos lenguas oficiales, así como 
del occitano en el Valle de Arán, por parte de las Institu-
ciones y Administraciones Públicas en Cataluña en sus 
actuaciones internas y en las relaciones entre ellas.

c. La utilización de las dos lenguas oficiales, así como 
del occitano en el Valle de Arán, por parte de las Insti-
tuciones y Administraciones Públicas en Cataluña en las 
comunicaciones y notificaciones con los ciudadanos.

d. La libre elección por parte del administrado de la 
lengua del procedimiento administrativo con carácter 
vinculante para la Administración.

e. La libertad de opción lingüística entre catalán y cas-
tellano, así como del occitano en el Valle de Arán, en 
la primera enseñanza, de manera que se garantice el 
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v. Ámbito instituCional

ProPuesta núm. 18: Fiesta de Cataluña

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a iniciar los trámites pertinentes para reformar 
el artículo 8.3 del Estatuto vigente que establece que 
«La fiesta de Cataluña es la Diada del Once de Sep-
tiembre» y sustituirla por el 23 de abril como Fiesta 
de Cataluña.

ProPuesta núm. 19: resPeto a los símbolos e institu
Ciones del estado

El Parlamento de Cataluña manifiesta su preocupación 
por la falta de respeto hacia las instituciones del Estado, 
sus símbolos y representantes por parte de determina-
das organizaciones en Cataluña.

Por ello, el Parlamento de Cataluña expresa de mane-
ra clara e incuestionable su respeto a las instituciones, 
símbolos y Jefatura del Estado, su acatamiento al actual 
marco constitucional y exhorta a todas las autoridades 
que forman parte de las distintas Administraciones ca-
talanas a manifestarlo públicamente.

ProPuesta núm. 20: PresenCia de la bandera de esPaña 
y de Cataluña en las dePendenCias oFiCiales

La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se reguló 
el uso de la bandera de España y el de otras banderas 
y enseñas dispone que la bandera de España deberá 
ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el 
interior de todos los edificios y establecimientos de la 
Administración central, institucional, autonómica, pro-
vincial o insular y municipal del Estado. Por su parte, 
la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, establece que 
la bandera de Cataluña ha de estar presente en los edi-
ficios públicos y en los actos oficiales que tengan lugar 
en Cataluña.

Habiéndose constatado la omisión de alguna de estas 
banderas en las dependencias oficiales y en los despa-
chos interiores de las mismas, el Parlamento de Cata-
luña insta el Gobierno de la Generalitat a cumplir escru-
pulosamente la norma y garantizar la presencia en todas 
sus dependencias y edificios oficiales, de los símbolos 
constitucionales y estatutarios. Igualmente, exhorta a 
todas las corporaciones locales de Cataluña a cumplir 
también con las normas citadas.

ProPuesta núm. 21: Condena del terrorismo

Tras treinta años de democracia, el terrorismo de ETA 
sigue siendo una lacra que golpea de forma recurrente a 
la sociedad española con su violencia estéril. Por ello, en 
un momento en que la banda terrorista se halla atenazada 
por los instrumentos legítimos del Estado de Derecho y 
la derrota de ETA es una posibilidad próxima y factible, 
el Parlamento de Cataluña reitera su condena al terroris-
mo de ETA y exhorta a la sociedad catalana a expresar 
públicamente su repulsa a la organización terrorista y 
solicita de las Corporaciones locales catalanas que eviten 
cualquier acto de simpatía u homenaje, como la inclusión 
en el nomenclátor callejero, a condenados por delitos 
relacionados con el terrorismo o por su apología.

a cada niño y el desarrollo de protocolos de actuación 
precisos para los casos de derivación de pacientes.

ProPuesta núm. 15: tarJeta sanitaria ComPatible a 
nivel estatal

La calidad asistencial en materia de salud pasa por crear 
las condiciones para que todas las Administraciones 
Públicas puedan dar un servicio público de calidad al 
ciudadano independientemente de la Comunidad Au-
tónoma en la que resida o en la que requiera atención 
sanitaria durante un desplazamiento.

En este sentido, las distintas Administraciones sanitari-
as deberán garantizar que las correspondientes tarjetas 
sanitarias sean compatibles en todas las Comunidades 
Autónomas y que presenten todos los datos del paciente 
imprescindibles para que éste sea atendido en cualquier 
punto de España.

Por todo lo anterior, el Parlamento de Cataluña insta el 
Gobierno de la Generalitat a realizar las modificaciones 
necesarias en el modelo de tarjeta sanitaria que extiende 
el Servei Català de la Salut para que conste el número 
de afiliación de la Seguridad Social.

ProPuesta núm. 16: CumPlimiento de los Plazos de la 
ley de dePendenCia

A pesar de la claridad y precisión de las normas de de sa-
rrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia, el plan de despliegue que 
ha diseñado el Gobierno dilata, más allá de los términos 
establecidos en la Ley, su aplicación. Las demoras se 
han constatado tanto en la fase de valoración de la situa-
ción de dependencia como –y muy especialmente– en la 
fase de elaboración del Programa Individual de Atención 
(PIA) a la persona dependiente.

Por todo cuanto antecede, el Parlamento de Cataluña 
insta el Gobierno de la Generalitat a que cumpla los 
plazos establecido en la Ley de Dependencia, asuma 
las responsabilidades que ésta determina y incremente 
la dotación presupuestaria asignada al Departamento 
de Acción Social y Ciudadanía para hacer posible el 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Depen-
dencia.

ProPuesta núm. 17: CumPlimiento de la Cartera de 
serviCios soCiales

La nueva Cartera de Servicios Sociales, establecida 
en el Decreto 151/2008, de 29 de Julio, no recoge las 
ayudas técnicas y económicas necesarias para las per-
sonas con diversidad funcional, produciéndose así una 
vulneración reiterada de la Ley por parte de la Admi-
nistración.

Por ello, el Parlamento de Cataluña insta el Gobierno 
de la Generalitat a tomar las medidas necesarias para 
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos recono-
cidos en la Cartera de Servicios Sociales e incrementar 
la dotación presupuestaria asignada al Departamento 
de Acción Social y Ciudadanía para hacer posible el 
cumplimiento del citado Decreto.
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ProPuesta núm. 25: desPliegue de la PoliCía autonó
miCa

El despliegue de la policía autonómica catalana está 
previsto que finalice el próximo 1 de noviembre. Este 
proceso ha adolecido de una precipitación que ha provo-
cado faltas de efectivos en las comarcas en las que la po-
licía autonómica está desplegada y sucesivos episo dios 
de descoordinación entre los cuerpos de seguridad.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta el Gobier-
no de la Generalitat a desarrollar: 

a. Revisar los criterios, los plazos y el alcance del replie-
gue de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Na-
cional y Guardia Civil) que contemple las necesidades 
de servicio de las distintas zonas y la posibilidad real 
de cobertura de estos en los plazos establecidos para 
el despliegue de acuerdo con las previsiones de nuevos 
accesos al cuerpo de Mossos d’Esquadra.

b. La supresión de requisitos para la incorporación de 
agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los 
Mossos d’Esquadra.

c. La apertura de una ventanilla única policial que cen-
tralice las denuncias ciudadanas y las canalice al orga-
nismo correspondiente.

d. La reestructuración de los sistemas de coordinación, 
transferencia de información y colaboración entre los 
diferentes cuerpos policiales.

vii. trabaJo

ProPuesta núm. 26: CoordinaCión de los serviCios Pú
bliCos de emPleo de esPaña

El importante incremento de la tasa de desempleo pre-
visto para el próximo año hará necesario el refuerzo de 
los servicios y prestaciones ofrecidos por el Servicio de 
Ocupación de Cataluña. Paralelamente, la disminución 
de recursos se deberá compensar con el recorte de todo 
tipo de gasto redundante y duplicidad de servicios.

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a 

1. Impulsar ante el Gobierno de España la coordinación 
de todos los servicios públicos de empleo, tanto estata-
les como autonómicos, con la finalidad de aumentar la 
eficiencia y reducir el gasto en dichos servicios.

2. Presentar un plan de reactivación del Servicio de 
Ocupación de Cataluña y de impulso de las políticas 
de formación.

3. Presentar en el plazo de un mes un plan de impulso 
de las medidas de formación ocupacional y continua al 
objeto de facilitar la contratación de los desempleados 
en Cataluña.

ProPuesta núm. 27: insPeCCión de trabaJo

En relación con el proceso de transferencia de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social a la Generalitat 
de Cataluña, el Parlamento de Cataluña: 

vi. desarrollo estatutario

ProPuesta núm. 22: resPeto a la resoluCión Con los 
reCursos de inConstituCionalidad Presentados

En aras de la estabilidad y el respeto institucional, el 
Parlamento de Cataluña: 

a. Solicita al Tribunal Constitucional un pronto pronun-
ciamiento sobre los distintos recursos de inconstitucio-
nalidad interpuestos contra la Ley Orgánica 6/2006, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

b. Manifiesta el respeto institucional que le merece el 
Tribunal Constitucional y su voluntad de acatar las re-
soluciones adoptadas por éste en relación a los recursos 
de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Or-
gánica 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña.

ProPuesta núm. 23: ComPatibilidad del síndiC de greu
ges y del deFensor del Pueblo en la suPervisión de la 
administraCión autonómiCa y de las administraCiones 
loCales en Cataluña 

El artículo 54 de la Constitución española que designa 
al Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las 
Cortes Generales para defender los derechos compren-
didos en el Titulo Primero de la Constitución y para 
ello le faculta para supervisar la actividad de la Admi-
nistración y dar cuenta a las Cortes Generales. Por su 
parte, el artículo 78 del actual Estatuto de Autonomía de 
2006 declara la exclusividad del Síndic de Greuges en 
la supervisión de la actividad de la Administración de 
la Generalitat, la de los organismos públicos o privados 
vinculados a ella, la de las empresas privadas que gesti-
onen servicios públicos o cumplan actividades de interés 
general o universal, y de las personas con un vínculo 
contractual con la Administración de la Generalitat y 
con las entidades públicas que de ella dependan.

En tanto que no se resuelva el recurso de inconstitu-
cionalidad presentado por el Defensor del Pueblo en 
relación al citado artículo 78 del Estatuto y al objeto 
de evitar estas contradicciones, el Parlamento de Cata-
luña manifiesta que la actividad de supervisión y control 
que pudiera desempeñar el Defensor del Pueblo de la 
actividad administrativa de la Generalitat de Cataluña 
y de las corporaciones locales catalanas es compatible 
con la labor de control que realiza el Síndic de Greuges 
respecto a la Administración catalana.

ProPuesta núm. 24: ley eleCtoral Catalana

El artículo 56 del nuevo Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña prevé la aprobación de la Ley electoral de Cata-
luña.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta el Gobier-
no de la Generalitat a elaborar y remitir al Parlamento 
un proyecto de Ley electoral que contemple un nuevo 
modelo electoral autonómico que respete el principio 
de proporcionalidad democrática y corrija los desequi-
librios existentes.
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tica catalana, utilizando de manera natural e indistinta 
en su programación las dos lenguas oficiales de la co-
munidad autónoma.

ProPuesta núm. 30: subvenCiones y PartiCiPaCión de la 
generalitat en los medios de ComuniCaCión Privados

El Parlamento de Cataluña considera que el destino 
de importantes partidas presupuestarias para financiar 
los medios de comunicación privados a través de ayu-
das y subvenciones pudiera erosionar gravemente la 
autonomía de éstos y su capacidad de crítica del poder 
político. Por ello, el Parlamento de Cataluña insta el 
Gobierno de la Generalitat a suprimir o reducir signi-
ficativamente las subvenciones a medios de comuni-
cación privados.

Igualmente, a fin de garantizar la necesaria neutralidad 
política es imprescindible que la Generalitat no par-
ticipe directamente como accionista en determinadas 
empresas de comunicación privadas, por lo que el Par-
lamento de Cataluña insta el Gobierno de la Generalitat 
a enajenar las participaciones de las que es titular en 
medios de comunicación privados.

ix. JustiCia

ProPuesta núm. 31: meJora de los reCursos Personales 
y materiales de la administraCión de JustiCia

El Parlamento de Cataluña muestra su preocupación 
por la situación de la Administración de Justicia en 
Cataluña. Las memorias anuales del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña y del Juzgado Decano de 
Barcelona dibujan un panorama preocupante de falta 
de medios, precarie dad laboral y, especialmente, de 
desconexión entre el poder político y las necesidades 
reales resultantes del ejercicio diario de la actividad 
judicial.

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

a. Solicitar el incremento de las plantillas judiciales para 
aliviar la situación de colapso que se vive en diversas 
instancias judiciales de Cataluña.

b. Garantizar la inversión de una suma equivalente al 
2% del gasto en salarios en formación del personal ju-
dicial.

c. Generalizar las dotaciones de recursos de grabación 
en todas las salas de vistas en un plazo de dos años.

d. Completar la informatización de todos los juzgados.

e. Elaborar un Plan de Gestión Documental que garan-
tice la correcta administración de archivos en todos los 
equipamientos judiciales de Cataluña.

f. Evitar la dispersión de las nuevas sedes judiciales 
en distintos enclaves de las ciudades y especialmente 
cuando los juzgados y tribunales formen parte de un 
mismo orden jurisdiccional.

a. Declara la conveniencia de mantener el carácter na-
cional y único del Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspec-
tores de Empleo y Seguridad Social.

b. Declara la conveniencia de mantener una inspec-
ción de trabajo y seguridad social integrada y gene-
ralista que preste servicio tanto a la Administración 
autonómica como a la del Estado y la de la Seguridad 
Social.

c. Insta el Gobierno para promover la creación de un 
Consorcio de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial integrada por la Administración General del Esta-
do, la Administración de la Seguridad Social y todas 
las Comunidades Autónomas.

d. Insta el Gobierno de Cataluña a adoptar las medi-
das necesarias para incrementar los medios materiales 
y personales de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en Cataluña.

ProPuesta núm. 28: Fomento de la movilidad de Perso
nas y emPresas a nivel estatal

El artículo 139.2 de la Constitución española dispone 
que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que obs-
taculicen la libertad de circulación y establecimien to 
de las personas en todo el territorio español y al objeto 
de dar cumplimiento al mandato constitucional el Par-
lamento de Cataluña insta el Gobierno de Cataluña a 
impulsar medidas relacionadas con las empresas, con-
sistentes en: 

1. Promover, atraer y mantener la inversión de empresas 
españolas y extranjeras en Cataluña.

2. Promocionar la imagen de Cataluña como destino 
atractivo para las empresas, estableciendo líneas de 
colaboración con las instituciones de ámbito estatal, 
autonómico y local.

3. Asegurar la libertad de las empresas privadas en ma-
teria de usos lingüísticos.

viii. ComuniCaCión

ProPuesta núm. 29: indePendenCia de los medios de 
ComuniCaCión PúbliCos en Cataluña

El Parlamento de Cataluña expresa su preocupación por 
la creciente falta de independencia de los medios de 
comunicación de titularidad autonómica (Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals), y por la posible uti-
lización de estos por parte de los poderes públicos como 
herramienta ideológica, por lo que insta el Gobierno 
de la Generalitat a impulsar los cambios normativos 
pertinentes para: 

a. Desplegar una política de medios de comunicación 
basada en la objetividad informativa y la excelencia en 
la profesión periodística, potenciando así el carácter de 
servicio público de los medios de comunicación que 
integran la CCMA.

b. Fomentar que los medios de comunicación públicos 
catalanes sean un reflejo de la realidad social y lingüís-
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Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 33143, 33146, 33147, 33148, 
33149, 33150, 33151)

reg. 33143

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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 

ProPosta de resoluCió sobre el PaCte naCional 
d’inFraestruCtures 

Donar continuïtat a l’elaboració del Pacte Nacional 
d’Infraestructures per tal que pugui ser aprovat i signat 
abans de final d’aquest any. Catalunya necessita aquest 
Pacte.

El Pacte Nacional d’Infraestructures ha de néixer com 
el més ampli acord possible entre els principals sectors 
econòmics, socials, polítics i institucionals de Catalu-
nya sobre les infraestructures que calen per a bastir un 
model de desenvolupament sostenible del país i el be-
nestar i la qualitat de vida la seva gent. El Pacte, fruit de 
mesos de treball, de cerca de consens entre els partits, 
les institucions i la societat civil, i és l’instrument que 
permetrà a Catalunya superar el dèficit en infraestruc-
tures que s’ha fet evident els darrers anys. Només amb 
el més ampli consens social i polític és possible superar 
aquesta situació.

El Pacte es configura com el document que conté les 
directrius i les línies estratègiques de totes les infra-
estructures que Catalunya necessita. Es tracta doncs 
d’un document d’ampli abast, que conté els àmbits del 
transport i mobilitat, aigua i reg, residus, energia, tele-
comunicacions i sòl per a activitats productives.

L’establiment d’un pacte Nacional d’aquestes caracterís-
tiques és una oportunitat històrica per poder plantejar 
solucions integrals als principals problemes i mancances 
que pateix Catalunya en relació a les infraestructures, 
com per exemple: 

– Solucionar els problemes de mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona i la mobilitat comarcal i 
interregional a tot el país.

– Pal·liar el greuge que pateix Catalunya amb el sistema 
de patges vigent, que graven la mobilitat obligada i obli-
guen, en alguns casos, a duplicar infraestructures.

– Un sistema portuari i aeroportuari que respongui als 
interessos del país.

x. PolítiCa territorial y medio ambiente

ProPuesta núm. 32: reordenaCión de los PeaJes en las 
autoPistas Catalanas

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la Ge-
neralitat a acelerar el proceso de rescate de los peajes de 
las autopistas catalanas, tanto de titularidad estatal como 
autonómica, y, con la gratuidad de las autopis tas co mo 
objetivo final, a tomar las siguientes medidas: 

a. No renovar de manera automática las concesiones 
vigentes de peajes.

b. Homogeneizar en lo posible el precio por kilómetro 
de los peajes en Cataluña con los del resto de España.

c. Elaborar un protocolo en el que se establezca cuáles 
son las situaciones excepcionales en las que se proce-
derá al levantamiento automático de las barreras de los 
peajes.

ProPuesta núm. 33: seguridad vial

Es necesaria una reordenación, mejora y refuerzo de 
las infraestructuras de transporte público y red viaria 
dependientes de la Generalitat, por lo que el Parlamento 
de Cataluña insta el Gobierno de la Generalitat a: 

a. Elaborar un plan de erradicación de los puntos negros 
actuales en las carreteras catalanas.

b. Destinar los importes de las sanciones de tráfico a 
invertir en la mejora de los pavimentos y de la seña-
lización.

ProPuesta núm. 34: CoordinaCión de la PolítiCa anti
inCendios Con la administraCión del estado

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno de la 
Ge neralitat a coordinar con el Gobierno del Estado 
el diseño de estrategias de prevención, protocolos de 
actua ción y recursos para la lucha contra incendios e 
iniciar negociaciones con éste encaminadas a estable-
cer un centro zonal para Cataluña, Aragón, Baleares 
y Comunidad Valenciana con sede en Cataluña que 
permita incrementar la eficacia de la política antiincen-
dios mediante una mayor agilidad en la respuesta, una 
menor dispersión de medios y efectivos y una mejor 
coordinación de los dispositivos de defensa forestal.

ProPuesta núm. 35: susPensión de la moratoria nu
Clear

Los recientes y repetidos incidentes en las cada vez 
más obsoletas centrales nucleares catalanas, junto con 
la grave situación de dependencia energética que pade-
ce Cataluña hacen imprescindible la reapertura de un 
debate racional y constructivo sobre los beneficios y 
riesgos de esta forma de energía.

El Parlamento de Cataluña insta el Gobierno a realizar 
las gestiones necesarias para impulsar el inicio de un 
debate en el seno del Gobierno de España sobre la con-
veniencia de suspender la moratoria nuclear implantada 
desde el año 1984.

Fascicle segon
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i econòmicament. La creació de riquesa i els progrés 
econòmic només són possibles i només tenen sentit 
de futur si integren plenament els criteris de sosteni-
bilitat.

reg. 33146

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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 

ProPosta de resoluCió: una Catalunya soCialment 
avançada i PreParada Per aFrontar el Futur amb ga
ranties

1. En matèria d’educació, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a:

a) Desenvolupar, en el temps i forma establerts, les pre-
visions recollides en el nou marc legal i normatiu de la 
Generalitat.

b) Continuar l’aplicació del Pla per a l’actualització de 
la metodologia d’immersió lingüística en l’actual con-
text sociolingüístic 2007-2013, la del Pla de llengües 
estrangeres i altres, per tal que tot l’alumnat assoleixi 
una sòlida competència comunicativa en acabar l’edu-
cació obligatòria.

c) Donar continuïtat i afermar l’aplicació del Pla LIC i 
els plans educatius d’entorn.

d) Aprofundir en la política educativa de les aules d’aco-
llida, integrades en els centres educatius públics i con-
certats, com a forma d’iniciació dels aprenentatges i la 
convivència dels infants.

e) Garantir la prestació del servei educatiu als centres i 
continuar reduint la interinitat del professorat convocant 
concursos oposició.

f) Assegurar el dret a l’escolarització de tothom mitjan-
çant l’oferta suficient i equilibrada de places escolars.

g) Continuar avançant en l’escolarització equitativa de 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques en 
els centres sostinguts amb recursos públics, a fi que en 
permeti la millor integració, faciliti la cohesió social i 
afavoreixi la qualitat educativa adequada per a tota la 
població escolar i llurs famílies.

h) Estendre el suport a les famílies amb beques menja-
dor, activitats extraescolars i altres plans i ajuts.

i) Ampliar l’oferta de places de llars d’infants, col-
laborant amb els ajuntaments, tot actualitzant els con-
venis pertinents.

– La quasi-exclusivitat de la carretera en el transport 
de mercaderies.

– La manca d’una veritable malla ferroviària a tot el 
territori i una jerarquia organitzada del servei (mercade-
ries, suburbans, rodalies, regionals i alta velocitat).

– La necessitat de millorar i impulsar les infraestructu-
res necessàries per a la disponibilitat i garantia del cicle 
de l’aigua, com per exemple: reaprofitament, recupera-
ció d’aqüífers, dessalinitzadores, reutilització de l’aigua 
o modernització dels regadius, entre d’altres.

– Impulsar les infraestructures de recollida, tractament 
i deposició de residus municipals.

– La manca d’impuls de l’Eix Mediterrani que és una de 
les zones més dinàmiques i competitives del sud d’Eu-
ropa, des del punt de vista econòmic.

– Les deficiències cròniques en la xarxa de distribució 
elèctrica que impedeixen un servei eficaç i eficient a 
àmplies zones del territori.

– Els dèficits que la planificació energètica ha posat 
de relleu al nostre país per atendre els interessos i els 
criteris de la població i dels sectors productius del propi 
país, en un moment en el que el model energètic esdevé 
un factor clau de competitivitat, viabilitat i sostenibilitat 
del teixit productiu.

El Pacte és l’instrument necessari per superar la crisi de 
les infraestructures que Catalunya ha patit els darrers 
anys. El Pacte articula els consensos bàsics sobre les 
principals infraestructures a construir i sobre les prio-
ritats, principis i criteris d’inversió i gestió en matèria 
d’infraestructures. També promou i facilita la planifica-
ció i realització sense dilacions de les infraestructures 
que Catalunya necessita. El Pacte estimula la partici-
pació de la societat en la definició i seguiment de les 
polítiques públiques sobre infraestructures i assegura 
l’anticipació o la continuïtat en la presa de decisions 
sobre infraestructures i en la seva execució.

Les infraestructures de transport i mobilitat, del cicle 
de l’aigua i dels residus, de les telecomunicacions i de 
l’energia són els eixos principals per aconseguir els ob-
jectius fonamentals que inspiren el pacte: 

– La qualitat de vida i el benestar de la ciutadania. Les 
infraestructures no són una finalitat en sí mateixes, sinó 
un mitjà per aconseguir la millora en el benestar i la 
qualitat de vida de la gent.

– La cohesió social i territorial. Les infraestructures 
han de reduir els desequilibris existents i enfortir la 
igualtat d’oportunitats entre totes les persones que viuen 
al nostre país.

– La creació de riquesa. La dotació adequada d’infra-
estructures afavoreix la competitivitat, l’eficiència de 
l’economia i a l’activitat productiva i de serveis, creant 
la riquesa que millorarà la qualitat de vida de la ciuta-
dania.

– El desenvolupament sostenible. Al segle xxi ja no 
podrem parlar de benestar ni de qualitat de vida de la 
ciutadania si no és amb l’assoliment d’un model de de-
senvolupament sostenible, ambientalment, socialment 
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loma i els tractaments quirúrgics per a la reassignació 
de sexe. Així mateix, continuar la implementació dels 
recursos sòcio-sanitaris establerts pel Parlament per a 
persones malaltes de fibromiàlgia i fatiga crònica.

f) Reforçar i consolidar la xarxa de mediadors inter-
culturals als serveis sanitaris de Catalunya per garantir 
una atenció adequada en tot el territori, mitjançant un 
augment dels recursos professionals, la creació d’un 
centre coordinador que identifiqui les necessitats i que 
coordini els recursos i la posada en marxa d’un progra-
ma de formació de dos anys.

g) Instar al govern de la Generalitat, en el marc de la 
política de millora de la qualitat i eficiència del sistema 
de salut de Catalunya i en el context de preocupació ciu-
tadana per l’impacte de la crisi econòmica en el serveis 
a la ciutadania, a reforçar les actuacions relatives a la 
transparència, equitat i consolidació del sistema sani-
tari públic, l’agilitat d’accés de la ciutadania al sistema 
sanitari públic i a les seves prestacions i serveis, el re-
coneixement de la tasca dels professionals assistencials 
mitjançant unes adequades condicions de treball i a la 
contenció en la despesa farmacèutica.

4. En matèria d’acció social i ciutadania, el Parlament 
de Catalunya manifesta el seu compromís per la garan-
tia dels drets dels infants en el marc de la prevenció, la 
protecció, la promoció i la participació dels menors, en 
el marc del 20è aniversari de la Declaració del Drets 
dels Infants.

5. En matèria d’acció social i ciutadania, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a:

a) A continuar els tràmits per tal de presentar el pro-
jecte de llei d’acollida de les persones immigrades i les 
retornades a Catalunya i el projecte de llei dels drets i 
les oportunitats de les persones infants i adolescents, 
atesa la conveniència d’adaptar el marc institucional de 
Catalunya als preceptes de l’Estatut i a les necessitats 
de la societat catalana. Incloure en el projecte de llei 
d’acollida la llengua catalana com a llengua d’acollida, 
de la qual es garantirà la competència lingüística de les 
persones immigrades i les retornades a Catalunya.

b) Continuar el treballs de l’avantprojecte llei de polí-
tiques de joventut i consolidar el desplegament del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya.

c) Aprofundir en les estratègies interdepartamentals 
establertes en el Pla de Polítiques d’Igualtat de gènere, 
aprovat per la Generalitat de Catalunya, gestionat per 
l’ICD.

d) Continuar el treballs de l’avantprojecte de Llei per 
a una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i 
homes per promoure una societat on les dones puguin 
desenvolupar les seves capacitats personals i prendre 
decisions sense les limitacions imposades pels rols tra-
dicionals en funció del sexe, i on es facin visibles i es 
valorin les seves tasques, les seves aspiracions, les seves 
experiències i les seves necessitats.

e) Concloure els treballs de redacció del nou Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya i l’actualització de la llei 
20/1991 de promoció de l’accessibilitat i supressió de 

j) Continuar incrementant l’oferta de places de forma-
ció professional, així com millorant-ne l’adequació a la 
realitat econòmica del nostre país, de manera territori-
alment equilibrada. Així mateix, avançar en la implan-
tació equilibrada del model FP.CAT d’integració de la 
formació professional reglada, ocupacional i contínua.

k) Desplegar mesures per tal d’avaluar el sistema edu-
catiu, com a garantia d’ajust als principis i finalitats del 
sistema educatiu català.

2. En matèria d’Universitats, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de Catalunya a:

a) Donar un nou impuls a la captació i retenció de ta-
lent investigador, atès l’èxit obtingut per ICREA en els 
darrers anys en la captació de talent per al sistema de 
recerca català.

b) Donar un nou impuls al sistema universitari de 
Catalunya, atesa la necessitat d’adaptar els sistemes 
d’educació superior el que estableix l’Espai Europeu 
d’Educació Superior en el termini establert, per tal que 
aquesta adaptació permeti desenvolupar i consolidar 
un sistema universitari que opti per l’excel·lència i la 
internacionalització, amb titulacions i metodologies do-
cents adaptades a les necessitats socials i amb criteris 
de màxima eficiència.

3. En matèria de salut, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a:

a) Avançar en la materialització de la reforma de la 
salut pública, un cop aprovada la Llei de Salut Pública, 
enfortint l’acció de promoció, prevenció i protecció de 
la salut des del conjunt de les polítiques públiques. Ini-
ciar la creació i el desplegament de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT) a partir de l’Agència 
de Protecció de la Salut, incorporant les actuacions de 
promoció, prevenció i vigilància de la salut.

b) Desplegar del Mapa sanitari, sociosanitari i de sa-
lut pública, d’acord amb les línies estratègiques dels 
plans directors i dels plans d’ordenació amb perspectiva 
2015.

c) Consolidar el procés de descentralització del sistema 
sanitari, tot avançant en la governança compartida amb 
els municipis.

d) Continuar promovent la utilització de les tecnologies 
de la informació i la comunicació al servei de la salut 
del ciutadà, facilitant la relació dels ciutadans amb els 
professionals, entre els professionals i dins de les or-
ganitzacions, amb mesures com ara la generalització 
de la Història Clínica Compartida de Catalunya, la 
implantació de la recepta electrònica a tot el territori, 
la digitalització de la imatge medica i el desplegament 
efectiu del Pla de Telemedicina i Teleassistència Mèdica 
a Catalunya.

e) Continuar facilitant l’accés de la ciutadania als ser-
veis sanitaris tot reduint-ne les desigualtats, mantenint 
la bona progressió dels temps d’espera quirúrgic i proves 
diagnòstiques i ampliant la cobertura pública, amb espe-
cial èmfasi en prestacions com ara la salut bucodental, 
la podologia a les persones diabètiques amb patologies 
vasculars cròniques, la vacuna contra el virus del papil-
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e) Promoure les estructures i infraestructures necessàri-
es i fer efectius la recerca i el desenvolupament aplicats 
a l’esport, així com apropar les empreses del sector al 
món de l’esport.

7. En matèria de polítiques d’habitatge, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a:

a) Assolir els objectius del Pacte nacional per a l’habi-
tatge de l’any 2008.

b) Portar a terme la transformació d’Adigsa en agència 
d’habitatge abans de finalitzar l’any 2009.

c) Iniciar 13.000 habitatges de protecció oficial l’any 
2009.

d) Donar suport a les persones més desafavorides mit-
jançant ajuts per al pagament del lloguer i l’emancipació 
residencial, amb 30.000 ajuts a l’any 2009.

e) Mobilitzar 5.000 habitatges desocupats envers al parc 
de lloguer l’any 2008 i 6.000 més l’any 2009.

f) Seguir potenciant la rehabilitació mitjançant ajuts a 
la rehabilitació de 40.000 habitatges al 2009.

g) Aprovar el Decret d’Habitabilitat amb la màxima 
celeritat possible.

h) Aprovar el Decret del Registre Únic de Sol·licitants 
de l’Habitatge Protegit a Catalunya el més aviat pos-
sible.

i) Elaborar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que 
serà l’instrument essencial per a la planificació sectori-
al en matèria d’habitatge i que permetrà conèixer quin 
és l’estat actual en matèria d’habitatge a Catalunya i 
quines en són les necessitats amb la màxima celeritat 
possible.

j) Posar en marxa la Comissió de Fiscalitat prevista al 
Pacte Nacional per l’Habitatge, abans de finalitzar el 
primer trimestre del 2009.

8. En matèria de qualitat ambiental, gestió de l’aigua, 
gestió dels residus i medi natural, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern a:

a) Redactar i aprovar el projecte de llei contra la conta-
minació odorífera.

b) Aprovar els mapes estratègics i plans d’acció de so-
roll d’àmbit supramunicipal.

c) Redactar i aprovar mesures per a la millora de la 
qualitat de l’aire a la zona 3, Garraf-Penedès.

d) Aprovar els nous programes de gestió de residus 
municipals, industrials i de la construcció segons les 
determinacions de l’article 5 de la llei 9/2008, de 10 de 
juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus.

e) Aprovar el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures 
de Gestió de Residus Municipals segons les determina-
cions de l’article 5 de la llei 9/2008, de 10 de juliol, de 
modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, regula-
dora dels residus.

f) Aprovar el Programa de Reutilització d’Aigua de Ca-
talunya, una vegada finalitzat els tràmits, com un dels 

barreres arquitectòniques d’acord amb tots els agents 
implicats.

f) Continuar treballant decididament per tal de presen-
tar el Pacte Nacional per a la Immigració el més aviat 
possible.

g) Continuar el treball per redactar el Protocol contra 
els maltractaments a la gent gran d’acord amb tots els 
agents implicats i tots els partits polítics que formen el 
Parlament de Catalunya.

h) Impulsar l’estratègia per la Inclusió social com a 
compromís de pal·liar les situacions de pobresa i ex-
clusió social més manifestes que es donen a Catalunya. 
En aquest marc, es crearà l’Observatori per a la inclusió 
social de Catalunya.

i) Intensificar les mesures de suport a les famílies per 
tal de fer front a l’actual situació econòmica.

j) Continuar el procés iniciat amb la llei 13/2007 de 
serveis socials cap a la garantia dels drets socials de la 
ciutadania de Catalunya.

k) Continuar les gestions davant el Govern de l’Estat per 
millorar el finançament de l’aplicació de la llei 39/2006 
de 14 de desembre de 2006, de Promoció de l’Auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, donat que el seu incompliment lesionaria 
els drets dels ciutadans i ciutadanes a qui va destinada 
i perjudicaria el ple desenvolupament del sistema català 
d’atenció a la dependència.

6. En matèria d’esports, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a:

a) Continuar promovent la pràctica esportiva a través 
dels programes específics orientats a l’esport ciutadà, 
a l’esport escolar, a l’esport federat de base i d’alt ren-
diment i a la qualitat dels recursos humans i d’equipa-
ments de que disposa el sistema, per tal d’aconseguir 
una millora del benestar físic i psíquic de les persones, 
un enfortiment de la cohesió social i la promoció de 
valors ciutadans i nacionals.

b) Dur a terme les actuacions necessàries per a con-
tinuar donant suport a les federacions catalanes en la 
tasca de promoció internacional de l’esport i d’afiliació 
a entitats afins d’àmbit internacional en aplicació de 
l’article 200 de l’Estatut d’autonomia, de la projecció 
internacional de les organitzacions socials, culturals i 
esportives de Catalunya, per a avançar en el reconeixe-
ment internacional de les seleccions catalanes.

c) Amb l’objectiu acomplert de la primera fase del 
Pla director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius 
(PIEC), endegar la segona fase que permetrà assolir 
els objectius fixats en aquest pla, amb la finalitat de 
posar a l’abast de la ciutadania instal·lacions esportives 
de qualitat per acostar l’esport a totes les persones.

d) Establir, en el marc del Pla Català de l’Esport a l’Es-
cola (PCEE), un programa que estimuli l’aprofitament 
de les instal·lacions esportives escolars i que incrementi 
l’ús d’instal·lacions esportives municipals per part dels 
escolars.
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r) Presentar per a la seva aprovació la Llei d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental de projectes de desenvolupament 
de la Llei de bases RDL 1/2008, de 11 de gener.

s) Elaborar estratègies per a la reducció d’envasos no 
reciclables i no reutilitzables.

9. En matèria de seguretat, trànsit i joc, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar i aprovar el Projecte de Llei del sistema de 
Policia de Catalunya.

b) Elaborar i aprovar el Projecte de Llei de Protecció 
Civil.

c) Elaborar i aprovar el Projecte de Llei dels serveis de 
prevenció, extinció d’incendis i salvaments.

d) Continuar aplicant mesures de tot tipus, per tal d’avan-
çar cap al compromís de reduir el 50% de la mortalitat 
a les carreteres catalanes en el període 2000-2010, així 
com reduir la sinistralitat en general, incentivant els 
esforços del Servei Català de Trànsit.

e) Desenvolupar el Programa de Joc Responsable amb 
l’objectiu, d’una banda, d’afavorir la pràctica del joc 
d’una forma responsable i, de l’altra, disminuir els pos-
sibles impactes negatius que poden produir algunes 
formes de jugar.

10. En matèria d’administracions públiques i Governs 
Locals, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Finalitzar els treballs de redacció de la futura Llei 
de Governs Locals de Catalunya, per a tal que aquesta 
iniciativa legislativa es presenti al Parlament de Cata-
lunya amb la màxima celeritat i consens. El Parlament 
expressa la importància i necessitat de reconfigurar la 
realitat institucional i territorial del nostre país a través 
d’una futura llei de Governs Locals que doni compli-
ment a la nova realitat estatutària, i reclama al Govern 
que aquesta imminent reforma es tramiti conjuntament 
amb la Llei del Consell de Governs Locals i amb la 
llei de transició de les diputacions a les vegueries, tot 
impulsant la presentació del Projecte de Llei pel qual es 
creï l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a ens local 
resultant de la integració dels àmbits i les funcions de 
les actuals Entitats Metropolitanes del Transport, Enti-
tats Metropolitanes de Serveis Hidràulics i Tractament 
de Residus i Mancomunitats de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

b) Finalitzar els treballs de redacció d’una futura llei 
de consultes populars sota els preceptes estatutaris per 
tal que abans d’acabar l’any 2008 es presenti aquesta 
iniciativa legislativa al Parlament de Catalunya. El Par-
lament reconeix la importància de les consultes popu-
lars com a eina d’aprofundiment democràtic i reconeix 
el respecte que ha de merèixer l’opinió dels ciutadans 
i ciutadanes expressada per una via de consulta degu-
dament regulada.

c) A mantenir la potenciació de les seves vies de finan-
çament local i reitera el compromís d’augmentar pro-
gressivament les dotacions del Fons de cooperació local 
de Catalunya, fins a arribar a l’objectiu d’incrementar en 
un 300% la dotació inicial de la setena legislatura.

eixos de la nova política de l’aigua que permetrà una 
millora en la disponibilitat de recursos.

g) Aprovar el Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua de 
Catalunya (PSAAC), que ha de recollir les necessitats 
hídriques de Catalunya.

h) Fer el seguiment de l’execució de les obres del Pla 
Hidrològic Nacional, contingudes al PSAAC, que inclo-
uen entre d’altres: la dessalinitzadora del Llobregat, el 
desenvolupament del PSARU Ebre, el reforçament de 
l’abastament a la Costa Brava centre, les obres d’abas-
tament del Baix Penedès, el desdoblament de l’artèria 
Cardedeu-Trinitat.

i) Continuar amb les obres avançades en motiu de l’epi-
sodi de sequera (execució de l’ampliació de la dessa-
linitzadora de la Tordera, inici de les obres de la des-
salinitzadora del Foix), i la connexió de l’ITAM de la 
Tordera a l’ETAP de Cardedeu, en tant que totes aques-
tes infraestructures són actuacions cabdals per a la mi-
llora de la garantia i la qualitat de l’aigua subministrada 
als ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona, 
alhora que suposen l’inici progressiu i gradual del retorn 
d’aigua cap a la conca del Ter.

j) Acabar amb la sobreexplotació del riu Ter, tota la con-
ca del qual ha estat fent un esforç durant els darrers 40 
anys, facilitant el retorn progressiu i gradual per assolir 
el cabal ambiental i garantir les necessitats de regadiu i 
les funcions ecològiques. Retorn progressiu que haurà 
de ser calendaritzat en un termini breu, un cop superada 
la situació d’excepcionalitat, un cop derogat el decret de 
sequera, i comptant amb l’aportació de nous recursos 
derivats de les actuacions de recuperació d’aqüífers, de 
dessalinitzadores, de reutilització, etc.

k) Aprovar la Revisió del Programa de Sanejament d’Ai-
gües Residuals Urbanes per tal de poder finalitzar les 
necessitats de sanejament derivades del primer escenari 
del PSARU 2005.

l) Aprovar el Pla de Gestió de la Sequera com a ins-
trument de prevenció que permeti l’activació dels me-
canismes necessaris per a evitar eventuals episodis de 
sequera.

m) Finalitzar la redacció del Pla de Gestió de l’Aigua 
de Catalunya.

n) Presentar al Parlament per a la seva aprovació la 
Llei de Conservació de la Biodiversitat i el Patrimoni 
Natural.

o) Presentar al Parlament per a la seva aprovació la Llei 
de Declaració del PN del Montgrí - Illes Medes - Baix 
Ter.

p) Presentar al Govern per a la seva aprovació el Pla 
Territorial Sectorial de Política Forestal.

q) Elaborar i desplegar l’Estratègia per al Desenvolupa-
ment Sostenible de Catalunya (EDSCAT), com a res-
posta al mandat de la Unió Europea de desenvolupar es-
tratègies nacionals de desenvolupament sostenible, així 
com al que ha estat acordat entre el govern i els agents 
socials en el marc de l’Acord estratègic per a la interna-
cionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana 2008-2011.
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f) Constituir el Consell de Política Industrial de Catalu-
nya, que ha definir objectius i instruments de política in-
dustrial més adequat per cada sector d’activitat, d’acord 
amb els principis rectors de l’Estatut i la nova política 
industrial de la Unió Europea.

g) Prioritzar les actuacions en matèria de política in-
dustrial i sectors productius que puguin tenir un efecte 
preventiu per a facilitar la continuïtat de les empreses 
i la millora de la productivitat en aquells sectors eco-
nòmics, activitats productives, segments de mercat i 
empreses significatives que especialment exposats a la 
competència internacional. El Govern, amb una visió 
anticipatòria, continuarà donant suport a les empreses 
que posin en marxa accions de canvi estratègic o reori-
entació productiva per millorar la seva posició compe-
titiva en el mercat.

h) Donar el màxim suport a la constitució efectiva d’AC-
C1Ó com una agència flexible i adaptable a les neces-
sitats de l’empresa, tot garantint la plena integració de 
CIDEM i COPCA.

i) Accelerar la posada en marxa d’un Pla Estratègic 
d’ACC1Ó pels pròxims anys que reforci la capacitació 
de les nostres empreses - per exemple, facilitant la in-
corporació de personal qualificat - la seva diferenciació 
competitiva - facilitant l’accés a nous mercats i a proces-
sos innovadors - i el seu creixement i dimensionament 
en un entorn econòmic plenament globalitzat.

j) Impulsar els programes d’actuació d’ACC1Ó amb 
el benentès que les polítiques d’internacionalització i 
d’innovació són els principals factors de competitivitat 
i, per tant, claus per facilitar la sortida del cicle de de-
sacceleració econòmica.

k) Reforçar la xarxa exterior d’ACC1Ó al servei de l’em-
presa catalana com a factor rellevant per a la internaci-
onalització de la nostra economia i l’atracció de noves 
inversions a Catalunya.

l) Intensificar les accions destinades a la localització o 
l’atracció d’inversions productives a Catalunya.

m) Exercir plenament les competències ampliades per 
l’Estatut en matèria de Promoció i Defensa de la Com-
petència millorant les condicions de competència en els 
mercats de bens i serveis i contribuir a una regulació 
més pro-competitiva, a través de l’aprovació del Projec-
te de Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència.

n) Augmentar la capacitat inversora de la societat 
AVANÇSA perquè participi en projectes industrials 
d’expansió empresarial, reorientació d’estratègies, ad-
quisició de dimensió per aliances, fusions o adquisicions 
o creació de serveis a empreses, que siguin estratègics 
pel futur industrial i perquè en el context actual continuï 
garantint l’activitat i la presència en territori català de 
les empreses en les que participa.

o) Fomentar l’establiment d’un sistema d’informació 
sobre l’activitat econòmica al territori, que es nodreixi 
de les dades que gestionen els diferents departaments 
de la Generalitat, i que permeti identificar el sòl i sostre 
industrial existent i les zones d’activitat econòmica a 
tot el territori, com a eina d’atracció d’inversions i de 

d) Que la futura llei de Finances Locals desenvolupi 
les previsions contingudes als articles 218.2 i 219.2 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

e) Garantir als ciutadans i ciutadanes de Catalunya el 
dret de no aportar dades o documents que ja estiguin 
en mans de les administracions públiques, per a tal de 
simplificar i facilitar les gestions de la ciutadania i les 
empreses amb l’Administració de la Generalitat.

f) El Parlament insta el Govern que garanteixi l’acom-
pliment del conjunt de les mesures d’actuació resultants 
del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 
a través del Pla d’Execució, tot vetllant per una sòlida 
implicació de tots els departaments implicats.

g) Continuar impulsant les accions adreçades a millo-
rar les condicions i les capacitats de gestió dels petits 
municipis, a través del Fons de Cooperació Local, del 
Pla Únic de Obres i Serveis o d’iniciatives de suport als 
seus electes locals, entre d’altres.

11. En matèria de política de suport als sectors produc-
tius, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar aplicant el pla de mesures contra la inflació 
i en especial aquelles actuacions dirigides a fomentar 
l’activitat productiva i a la millora de la productivitat.

b) Aplicar la Transposició de la Directiva de Serveis en 
el Mercat Únic pel Parlament i Govern de Catalunya 
en les matèries que li són competencialment pròpies, 
com el comerç, el turisme i la indústria. En aquest sen-
tit, impulsar totes les modificacions normatives que 
siguin oportunes, vetllant especialment, en allò que 
pertoqui, pels drets dels treballadors i treballadores 
de Catalunya, per la qualitat dels serveis públics i pel 
recolzament de les micro, petites i mitjanes empreses, 
en la línia de les noves polítiques europees. Igualment, 
iniciar actuacions que permetin adaptar els principis i 
les recomanacions que deriven de la iniciativa Small 
Business Act a la realitat productiva, sectorial i empre-
sarial de Catalunya.

c) Impulsar la signatura del Pacte Nacional per a la Re-
cerca i Innovació, i el seu desenvolupament efectiu, per 
tal que s’assoleixi l’objectiu que esdevingui una eina 
fonamental per a fer front als reptes socioeconòmics de 
Catalunya en els propers anys. Així mateix, impulsar el 
desenvolupament normatiu en l’àmbit de la ciència i la 
recerca que prevegi, entre d’altres, la creació i modifi-
cació d’organismes i agències existents vinculades a la 
gestió de la recerca.

d) Exercir plenament les competències atorgades i 
ampliades per l’Estatut en matèria d’indústria desen-
volupant la Llei de Política Industrial en els tres àmbits 
fonamentals de definició d’estratègia, de participació i 
d’execució.

e) Elaborar el Pla de Política Industrial de Catalunya 
que ha de constituir el pilar fonamental d’una estra-
tègia de país per assolir l’objectiu de tornar a situar la 
indústria catalana com un dels principals motors del 
creixement econòmic i vector de canvi del model pro-
ductiu de Catalunya.
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b) Crear nou producte turístic. En aquest sentit, desen-
volupar les Rutes nacionals de Catalunya (Camí de Sant 
Jaume, Pirineu Comtal i Castells de la Marca) desplegar 
la Xarxa de Centres d’Acollida Turística (CAT) i elabo-
rar els mapes de recursos turístics tangibles i intangibles 
de Catalunya.

c) Implementar el procés d’actualització, racionalització 
i codificació de la normativa turística vigent a Catalu-
nya, amb l’objectiu de definir un marc regulador en l’àm-
bit de turisme que esdevingui un instrument de suport 
al creixement i manteniment de la competitivitat de les 
empreses catalanes, així com una garantia i instrument 
àgil de satisfacció dels drets dels usuaris de serveis i 
activitats turístiques.

d) Dur a terme el desplegament reglamentari de la le-
gislació d’habitatges d’ús turístic, amb l’objectiu de 
completar l’ordenació dels habitatges que es destinen o 
comercialitzen amb finalitats turístiques o vacacionals, 
de conformitat amb els criteris establerts a la Llei del 
dret a l’habitatge.

e) Definir i implementar un sistema català de categorit-
zació i qualitat turística autogestionat pel propi sector 
empresarial, universal i d’adscripció voluntària amb 
l’objectiu de continuar treballant en l’assoliment d’un 
model turístic sostenible, basat en l’especificitat dels 
recursos propis, la segmentació de l’oferta, l’orientació 
a la demanda i en la garantia de satisfacció de l’expec-
tativa del client en el servei contractat.

f) Reforçar els mecanismes voluntaris de resolució de 
conflictes en matèria de consum i establir mesures es-
pecífiques per al foment de l’adhesió de les empreses a 
l’arbitratge de consum com a via de resolució de con-
flictes extrajudicial.

13. En matèria de producció, subministrament i distri-
bució de l’energia, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a

a) Dur a terme la revisió del Pla de l’Energia, tal com 
s’estableix en el mateix redactat del Pla.

b) Continuar avançant per tal d’assolir els objectius del 
Pla de l’energia 2006-2015 aprovat pel Govern, amb 
l’impuls de les energies renovables i la simplificació 
dels tràmits necessaris per a la seva implantació, amb 
el diàleg necessari amb els territoris afectats, tot ga-
rantint la correcta protecció del medi i del paisatge i el 
respecte a la normativa ambiental i urbanística. Aprovar 
la regulació sectorial que permeti complir la producció 
d’energies renovables prevista al Pla de l’Energia, amb 
criteris d’equilibri territorial i de respecte al patrimo-
ni natural i històric del nostre país. Iniciar els treballs 
preparatoris per fer possible l’ampliació d’instal·lacions 
d’energia renovable.

c) Fer del sector de les energies renovables un sector 
estratègic de país des del punt de vista industrial i 
energètic, i per tant, en la totalitat del cicle: recerca, 
indústria, implantació, coneixement. La qüestió ener-
gètica es troba en la llista de prioritats dels principals 
països desenvolupats. Catalunya tot i no disposar de 
recursos energètics tradicionals propis, ni disposar de 
plena capacitat d’actuació en política energètica ha d’es-

gestió de les polítiques públiques de promoció industrial 
i econòmica.

p) Reforçar, encara més, el desplegament d’una política 
de clústers orientada a la millora de la productivitat i la 
competitivitat de la indústria catalana. Aquesta política 
haurà de basar-se en la realitat existent del teixit indus-
trial del país i, al mateix temps, presentarà un caràcter 
prospectiu per tal d’identificar nous negocis i noves ac-
tivitats de futur a potenciar per part del Govern. En el 
desplegament d’aquesta política s’haurà de combinar el 
diagnòstic dels desafiaments estratègics dels diferents 
clústers o sectors i el disseny de programes de suport 
adients.

q) Desplegar la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de segu-
retat industrial d’acord amb les previsions i terminis 
establerts i continuar impulsant els serveis d’inspecció 
i assessorament a les empreses en relació amb el Re-
glament REACH.

r) Aprofundir en el desenvolupament del Decret 
106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació 
de tràmits i la simplificació de procediments per a fa-
cilitar l’activitat econòmica, impulsant les actuacions a 
realitzar pels diferents Departaments implicats, i faci-
litant els recursos necessaris per què l’Oficina de Ges-
tió Empresarial pugui desenvolupar de forma eficient i 
efectiva les seves funcions.

s) Impulsar la creació del Consorci per al foment i la 
promoció del comerç, l’artesania i la moda per tal de 
millorar l’eficiència i l’eficàcia de les polítiques secto-
rials i de comercialització de bens i serveis.

t) Conjuntament amb el món local, contribuir a la recu-
peració, la rehabilitació i la dinamització dels mercats 
municipals de Catalunya, amb especial incidència en 
l’actualització censal de la informació relativa a aquest 
format comercial.

u) Contribuir a la millora de l’oferta formativa en matè-
ria de comerç i serveis a Catalunya, en termes de quali-
ficació i professionalització.

v) Donar suport al desenvolupament del Pla de Di-
namització de la moda catalana 2007-2010 per tal de 
fomentar la internacionalització de les empreses de 
moda tèxtil capdavanteres a Catalunya, la vinculació 
entre la creativitat i la indústria, el posicionament de 
Barcelona i de Catalunya com un referent europeu en 
el segment de dissenyadors independents i el suport al 
talent emergent

w) Impulsar la creació d’un nou marc jurídic, i d’un nou 
sistema d’organització per al funcionament dels centres 
comercials a cel obert, com a motor de l’activitat eco-
nòmica de proximitat.

12. En matèria de turisme i consum, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Donar suport a la promoció turística com a element 
imprescindible pel manteniment de la importància eco-
nòmica del turisme del nostre país. En aquest sentit, 
posar en marxa l’Agència Catalana de Turisme com a 
instrument més adequat per dur a terme les polítiques 
de promoció arreu del territori.
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sitat de revisar les condicions d’explotació i garantir la 
seguretat d’aquestes, i plantejar la necessitat de revisar 
les condicions d’explotació i, si escau, retirar la llicència 
a l’operadora d’aquestes centrals nuclears.

14. En matèria de mobilitat i planejament territorial, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Acordar amb el Govern de l’Estat, en el primer tri-
mestre de 2009, el Pla Catalunya amb les inversions 
que s’han de realitzar fins al 2013, d’acord amb el que 
preveu la Disposició addicional 3a de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, que exigeix vetllar pel compliment 
de l’execució i garanteix que els recursos finalment no 
executats es destinin a polítiques d’inversió pròpies de 
la Generalitat.

b) Aprovar i signar el Pacte Nacional d’Infraestructures 
abans de finals d’any.

c) Presentar, abans de finalitzar l’actual període de 
sessions, el Projecte de llei d’aeroports per tramitar en 
aquesta Cambra.

d) Aprovar el Pla d’aeroports i heliports en l’actual pe-
ríode de sessions.

e) Aprovar el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
en l’actual període de sessions.

f) Aprovar el segon pla d’eixos viaris en l’actual període 
de sessions.

g) Integrar, tarifàriament, la comarca del Bages a l’ATM 
de la Regió metropolitana de Barcelona.

h) Sotmetre a la consideració del Parlament el balanç 
i avaluació del primer quadrienni de la llei de barris 
dins de l’actual període de sessions, d’acord amb el que 
estableix la Llei 2/2004.

i) Aprovar definitivament el planejament i els projectes 
de les Àrees Residencials Estratègiques dins del primer 
trimestre de 2009, d’acord amb el que estableix el De-
cret Llei 1/2007.

j) Fer la primera convocatòria d’ajuts previstos en la Llei 
d’urbanitzacions de forma immediata un cop aquesta 
Cambra hagi aprovat l’esmentada Llei.

k) Continuar impulsant el ferrocarril com a mitjà de 
transport sostenible, estudiant possibilitats d’ampliació 
de serveis en àrees densament poblades.

15. En matèria de justícia, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de Catalunya a:

a) Impulsar les accions necessàries per a la plena apli-
cació del títol III de l’EAC. En concret, en tot allò que 
fa referència a la inclusió de les disposicions estatutàries 
en la LOPJ.

b) Continuar l’execució del Pla d’Inversions en edificis 
judicials 2004-2010 i la del Pla Director d’Equipaments 
Penitenciaris 2004-2010 amb l’objectiu de dotar els 
sistemes judicial i penitenciari d’una xarxa d’edificis 
i d’equipaments adequats al servei públic que han de 
prestar d’acord amb les necessitats del país.

c) Continuar amb la modernització dels registres civils 
a través del nou model organitzatiu, la implantació de 

tar preparada per als canvis que s’han de produir. El 
país necessita desenvolupar una estratègia per disminuir 
la dependència energètica de l’exterior i acomplir els 
objectius europeus.

d) Continuar potenciant la inversió en recerca i desen-
volupament de noves fonts renovables d’energia, en la 
línia de projectes com l’Institut de Recerca de l’Energia 
de Catalunya.

e) Fer un seguiment permanent de l’acompliment de la 
planificació de la xarxa de transport de gas i electricitat 
aprovada pel període 2008-2016 per assegurar la inte-
gració a Catalunya de les energies renovables establertes 
en el Pla de l’Energia.

f) Continuar impulsant de manera intensiva l’estalvi i 
l’eficiència energètica a través de les mesures previs-
tes en el Pla d’Acció 2006-2010 del Pla de l’Energia 
de Catalunya 2006-2015, entre les que cal destacar les 
subvencions per actuacions en aquest àmbit, el suport a 
projectes d’innovació tecnològica, el compliment al Pla 
d’estalvi i eficiència de la Generalitat (Pla GENERCAT) 
i la creació i promoció del Clúster d’eficiència energètica 
de Catalunya per desenvolupar les oportunitats empre-
sarials que ofereix el mercat de l’estalvi i l’eficiència 
energètica. Dotar a l’ICAEN de les funcions pròpies de 
l’Agència de l’Energia de Catalunya, prevista al Pla de 
l’Energia 2006-2015.

g) Reforçar, complint amb els objectius del Pla de 
l’Energia 2006-2015, la garantia i qualitat del submi-
nistrament elèctric a través de l’execució del recentment 
aprovat Pla d’actuació en matèria d’instal·lacions elèc-
triques, que incideix en assegurar el compliment dels 
Plans d’inversió de les empreses elèctriques, el reforç de 
les tasques d’inspecció i control, la millora dels sistemes 
d’informació amb la introducció de noves tecnologies.

h) Impulsar el desenvolupament de la xarxa d’infraes-
tructures de transport i de distribució d’electricitat que 
garanteixi el subministrament, en condicions de quali-
tat, amb la minimització de l’impacte ambiental i pai-
satgístic, i amb diàleg amb el territori, per tal d’assolir 
els objectius d’assegurar el subministrament energètic a 
la població i als sectors econòmics, atorgant suficiència 
energètica a tots els territoris.

i) Donar compliment a la futura Llei de Garantia i 
Qualitat del Subministrament Elèctric a Catalunya, 
actualment en tràmit parlamentari, i efectuar el seu 
desplegament normatiu, per tal d’assolir els seus ob-
jectius, entre els que es poden destacar el de garantir la 
seguretat del subministrament elèctric de l’usuari final, 
la millora dels drets dels consumidors i el control de les 
inspeccions de les instal·lacions i dels plans d’inversió 
de les empreses elèctriques.

j) Donar un impuls definitiu al desplegament estatutari 
pel que fa a competències en matèria de seguretat nu-
clear. El Govern de la Generalitat ha de poder treballar 
amb criteris propis sobre la vida de les nuclears per 
abordar els escenaris i els reptes de futur.

k) Expressar la preocupació i realitzar el seguiment 
pels reiterats incidents ocorreguts a les centrals d’Ascó 
i Vandellòs, plantejant al Ministeri d’Indústria la neces-



Núm. 327 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 6 d’octubre de 2008

53

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.30.

ment i desplegar-ne les actuacions de difusió necessà-
ries.

c) Iniciar els treballs i les negociacions amb la CCMA 
per a preparar el proper contracte-programa que ha de 
donar instruments suficients per a que aquesta reforci el 
seu lideratge i pugui actuar com a motor de la indústria 
audiovisual catalana i tingui una major implicació en els 
continguts i serveis de la seva oferta respecte la realitat 
cultural i lingüística del territori de parla catalana.

d) Impulsar el projecte de Llei de Cinema de Catalunya, 
amb el doble objectiu d’impulsar la indústria cinemato-
gràfica com a sector estratègic de les indústries culturals 
del nostre país, i d’impulsar la distribució i exhibició 
de cinema en llengua catalana, potenciant l’oferta de 
manera que els ciutadans tinguin accés a les versions 
dels llargmetratges en les dues llengües oficials de Ca-
talunya.

e) Procedir a la modificació de l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural (EADC), tal com preveu la Llei del 
Consell nacional de la Cultura i les Arts, per transfor-
mar-la en un instrument de col·laboració per desplegar 
la política de difusió de la cultura arreu del territori de 
Catalunya, així com per aprofundir en la democratitza-
ció de l’accés a la cultura.

f) Dur a terme les mesures que es considerin necessà-
ries per contribuir a donar un fort impuls al consum 
cultural en llengua catalana, especialment en aquells 
terrenys on aquest es troba en una pitjor situació.

g) Crear una Comissió Interdepartamental liderada pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que 
tingui per objectiu establir els criteris per a l’execució 
de l’u per cent cultural.

h) Definir i crear un fons per a l’adquisició patrimonial 
dels grans museus nacionals.

i) Aprovar i executar, d’acord amb el sector, un Pla 
Integral d’Arqueologia de Catalunya, per fer front als 
múltiples reptes de l’Arqueologia a Catalunya i fixar el 
compromís del Govern amb l’òptim desenvolupament 
d’aquest sector.

j) Elaborar un pla, amb el Departament de Treball, per 
fomentar l’ocupació de qualitat en el sector cultural tot 
definint i impulsant noves ocupacions vinculades a la 
producció i difusió cultural.

k) Definir i desenvolupar el sistema públic de centres 
d’art en cooperació amb l’administració local. Aquest 
sistema ha d’incloure com a mínim els equipaments na-
cionals, els centres territorials i la xarxa municipal.

17. En matèria de política lingüística, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Sensibilitzar la població en relació amb els valors 
positius de l’ús del català i fomentar l’hàbit d’utilitzar-lo 
normalment, amb l’objectiu d’eradicar prejudicis que in-
citen a canviar a una altra llengua de manera innecessà-
ria davant de població que entén el català i el pot parlar, 
com a mesura efectiva d’incorporació a la comunitat 
lingüística i com a factor de cohesió social.

les TIC i la millora d’edificis per agilitar la tramitació i 
oferir una atenció de qualitat.

d) Continuar el procés ja iniciat d’implantació del nou 
model d’oficina judicial d’acord amb els principi d’op-
timització dels recursos humans, materials, i aconse-
guir la comunicació telemàtica entre l’Administració de 
Justícia, operadors jurídics i la resta d’administracions, 
amb la finalitat d’oferir un servei de qualitat i accessible 
al ciutadà.

e) Continuar amb la posada en funcionament de nous 
òrgans judicials i incrementar-ne el nombre en la mesura 
que sigui necessari, a fi de donar resposta al creixement 
demogràfic i agilitar el funcionament de la Justícia.

f) Elaborar una proposta per tal de reduir els terminis 
d’execució de les sentències.

g) Actualitzar la legislació relativa a serveis peniten-
ciaris i justícia juvenil mitjançant la reforma de la Llei 
del CIRE, i d’una llei que potenciï l’execució penal a 
la comunitat i els programes de reparació a Catalunya.

h) Fomentar la resolució extrajudicial de conflictes a 
través de la continuació dels treballs d’elaboració del 
Llibre blanc de la mediació i l’aprovació al Parlament 
de la nova llei de mediació.

i) Actualitzar i adaptar a la realitat el dret civil català 
continuant amb el tràmits parlamentaris per a l’apro-
vació del Llibre II, relatiu a la família, i del llibre VI, 
relatiu a les obligacions i contractes, però també actua-
litzant l’encaix entre el desenvolupament del dret català 
i la normativa estatal.

j) Continuar amb el procés d’enfortiment institucional 
del tercer sector amb l’aprovació dels avantprojectes de 
llei de fundacions i associacions d’utilitat pública i el 
de la llei del protectorat.

k) Desenvolupar un Programa d’Atenció Integral a les 
Víctimes dels Delictes, aprofundint en les mesures de 
prevenció de la violència de gènere, i en les reparadores, 
derivades de la Llei estatal.

l) Elaborar una proposta que contingui les mesures adi-
ents per tal de reduir la reincidència en delictes greus, 
sobretot en aquells que atempten contra la integritat i 
la llibertat sexual de les persones.

m) Continuar impulsant les mesures que garanteixin 
el coneixement del català per part de les persones que 
presten serveis d’orientació jurídica gratuïta, dels advo-
cats del torn d’ofici, així com dels lletrats i del personal 
de suport administratiu, per garantir que la ciutadania 
pugui exercir plenament el seu dret ser atesos en la llen-
gua oficial que elegeixin.

16. En matèria de cultura i mitjans de comunicació, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Desenvolupar el Pla d’Equipaments Culturals de 
Catalunya per tal de que esdevingui una eina eficaç 
d’impuls a garantir una potent xarxa bàsica d’infraes-
tructures culturals.

b) En el procés d’encesa de la Televisió Digital Terrestre 
(TDT) és clau assegurar l’èxit d’aquesta transició. En 
aquest sentit, s’insta el Govern a informar-ne deguda-
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b) Determinar i fer el seguiment de les activitats de pre-
venció de riscos laborals a desenvolupar a Catalunya per 
les Mútues d’accidents laborals i malalties professionals 
de la Seguretat Social.

c) Posar en marxa un sistema extrajudicial de resolució 
de conflictes que permeti agilitar la resolució de conflic-
tes de treballadors econòmicament dependents.

d) Aconseguir que l’ocupació autònoma millori els seus 
drets de manera que augmenti el seu reconeixement so-
cial i laboral i continuar amb la creació d’un marc de 
diàleg estable amb les organitzacions representatives.

e) Continuar amb la potenciació de les eines i els re-
cursos necessaris per a la millora de l’àmbit cooperatiu 
a Catalunya i de l’economia social i solidària al nostre 
país.

f) Desplegar les 10 primeres mesures de l’Estratègia de 
Persones amb discapacitat 2008-2010.

g) Completar la reassignació de competències dels Cen-
tres Especials de Treball i impulsar un pla de mesures 
de suport per al seu desenvolupament.

h) Dissenyar les metodologies d’Inserció laboral per 
donar resposta a les diferents tipologies de dones en 
situació de violència masclista.

i) Desenvolupar el Model d’Assessorament i Orienta-
ció Personalitzat en el marc del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per tal de poder adaptar les capacitats de 
les persones actives a les noves necessitats del mercat 
de treball, i oferir assessorament personalitzat a totes 
aquelles persones usuàries que ho requereixin i es com-
prometin a seguir un pla de treball personal per a la seva 
integració professional.

j) Promoure nous plans d’ocupació que permetin el can-
vi dels especialitzats en la construcció.

k) Desenvolupar l’Àrea de Serveis a les Empreses, amb 
l’objectiu de conèixer en profunditat les seves necessi-
tats en l’àmbit de la contractació i la formació i oferir 
els serveis més adients per satisfer-les de manera indi-
vidualitzada.

l) Posar en servei del Portal de l’Ocupació, com a punt 
de trobada i referència per a la intermediació laboral a 
Catalunya, incloent la participació i el compromís dels 
principals agents públics i privats que operen al mercat 
de treball per tal de garantir-ne la transparència i la 
millora de l’eficiència en favor de l’equilibri de l’oferta 
i la demanda.

m) Activar mecanismes de formació i d’integració la-
borals per al jovent, considerant els diversos segments 
de formació de què disposin les persones joves en el 
moment de la seva cerca de treball, en col·laboració, si 
escau, amb els municipis de Catalunya.

20. En matèria d’alimentació i acció rural, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Orientar la política científica i tecnològica del sector 
agroalimentari i pesquer a la resolució dels principals 
problemes sectorials, tenint en compte els aspectes de 
sostenibilitat, competitivitat, equilibri territorial i ori-

b) Impulsar els plans d’acolliment lingüístic per tal de 
garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana 
de la nova immigració amb una oferta de cursos inicials 
gratuïts i adaptats a les diverses condicions de dispo-
nibilitat de temps de les persones, i implicar-hi els ens 
locals i entitats cíviques.

c) Continuar amb l’oferta i els horaris dels cursos de 
formació en llengua catalana per persones adultes, arreu 
del territori, a través del Consorci per a la Normalització 
Lingüística.

d) Garantir a la ciutadania i les empreses l’accés a les 
eines tecnològiques que els facilitin al màxim l’ús del 
català, reforçant els serveis de traducció automàtica, 
d’atenció de consultes lingüístiques i d’aprenentatge 
del català en línia.

e) Dur a terme davant del Govern de l’Estat les actu-
acions necessàries perquè l’Estat avanci en un model 
pluriligüístic que defensi i impulsi el conjunt de llen-
gües peninsulars.

f) Desplegar o adequar, en allò que sigui necessari, la 
legislació lingüística catalana a la potencialitat de les 
previsions estatutàries en relació amb els drets lingüís-
tics de la ciutadania i amb el règim d’ús de les llengües 
de Catalunya.

g) Aprovar el Projecte de Llei de la Llengua de Signes.

h) Fer un salt qualitatiu en el foment de la presència del 
català en l’oferta de pel·lícules doblades o subtitulades 
amb l’establiment d’un nou marc estratègic d’actuació 
que coordini les actuacions públiques des dels diferents 
òrgans de la Generalitat competents en la matèria i im-
pliqui els diversos agents empresarials del sector del 
cinema.

i) Implementar aquelles polítiques actives per impulsar 
l’ús social de la llengua catalana, especialment en l’àm-
bit de les relacions laborals i empresarials, i de l’etique-
tatge dels productes industrials i comercials elaborats 
a Catalunya.

18. En matèria d’afers religiosos, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Fomentar, des de la laïcitat, el respecte dels drets de 
llibertat religiosa, de pensament i de consciència en el 
marc dels valors democràtics a través de l’impuls de 
convenis de col·laboració amb les diferents federacions 
d’entitats confessionals i d’entitats de laïcitat; i posar a 
l’abast de la ciutadania eines en favor de la convivència 
davant de la diversitat de creences en el marc dels valors 
democràtics i del coneixement de Catalunya i de la seva 
tradició cultural.

b) Incentivar les mesures, en cooperació amb els mu-
nicipis, a fi de dotar d’instruments de cohesió i de res-
pecte a la pluralitat religiosa de les polítiques locals en 
aquesta matèria.

19. En matèria de treball, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de Catalunya a:

a) Elaborar del Pla de Govern de Prevenció de Riscos 
Laborals 2009-2012.
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capaç de donar resposta a les necessitats del sector i 
d’oferir-li oportunitats de valor afegit en els processos 
de tractament de carn.

o) Incorporar als plans de formació contínua continguts 
referits a la producció, transformació i comercialització 
alimentària.

p) Obrir una mesa catalana per al debat sobre les afecta-
cions de les mesures derivades de la reforma de la PAC 
que ha endegat la Unió Europea.

21. En matèria d’afers exteriors, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de Catalunya a:

a) Potenciar, en el marc del que disposa l’Estatut d’Au-
tonomia, les relacions internacionals de la Generalitat 
per mitjà de l’establiment d’acords amb altres països 
i regions, així com fer el seguiment de la seva aplica-
ció, i continuar enfortint la representació institucional 
de la Generalitat a l’exterior per mitjà de l’obertura de 
delegacions.

b) Incrementar el suport a la internacionalització de les 
organitzacions civils de Catalunya, les comunitats i la 
ciutadania catalana de l’exterior.

c) Impulsar i elaborar el Pla Estratègic de Política Ex-
terior com a instrument de planificació i establiment 
d’estratègies de futur de la política nacional d’acció 
exterior.

d) Assegurar que l’ACCD no utilitzi mecanismes de 
cooperació reemborsable fins que no s’assoleixi un con-
sens entre tots els actors de la cooperació catalana.

e) Aprofundir la qualitat de la cooperació per al desen-
volupament de la Generalitat de Catalunya i mantenir 
el compromís amb el finançament del desenvolupament, 
modificant si cal l’escenari de creixement de l’Ajut Ofi-
cial al Desenvolupament per a adaptar-lo a la situació 
financera de la Generalitat.

f) Impulsar les modalitats de cooperació bilateral d’ini-
ciativa directa i bilateral concertada, tal com s’esta-
bleix al Pla director de cooperació al desenvolupament 
2007-2010.

g) Continuar participant en esdeveniments culturals in-
ternacionals per a incrementar la projecció exterior de la 
cultura catalana a través de l’Institut Ramon Llull.

h) Desenvolupar i consolidar les relacions de l’Espai Ca-
talà Transfronterer, així com promoure la comunicació 
i l’intercanvi amb altres territoris que tinguin vincles 
històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya, en com-
pliment de l’article 12 de l’Estatut d’Autonomia.

i) Donar suport a la candidatura de Barcelona com a 
seu de la Secretaria del Procés de Barcelona Unió per 
la Mediterrània i continuar treballant, ja sigui a través 
d’aquesta seu o per qualsevol altra via, per al reconei-
xement de la capitalitat euromediterrània de Barcelona, 
com a referent central en la construcció d’un espai de 
diàleg entre les ribes nord i sud de la Mediterrània.

22. En matèria de relacions institucionals i participació, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:

entació a la cadena de valor dels diferents subsectors 
catalans.

b) Continuar fomentant, a través de l’IRTA, l’impuls 
dels projectes CENIT amb participació de les empreses 
catalanes, tot enfortint l’anomenat sistema cooperatiu 
de recerca agroalimentària.

c) Fomentar la informació, el consum, la qualitat, la in-
novació i la producció dels productes agraris i alimenta-
ris ecològics a Catalunya mitjançant l’aprovació i la po-
sada en funcionament de les mesures que s’hi preveuen 
en el primer Pla d’Acció de l’Alimentació i Agricultura 
Ecològica per tal d’assolir aquest objectius.

d) Destinar el recursos necessaris per tal de reduir l’es-
forç pesquer i adequar-lo als recursos disponibles, ga-
rantint d’aquesta manera un sector pesquer sostenible.

e) Promoure mesures per la reducció de la despesa ener-
gètica del sector pesquer, en la línea del que preveu el 
Pla d’Estalvi Energètic que ja s’està portant a terme.

f) En el marc del projecte «Peix nostre, peix de qua-
litat», a seguir desenvolupant el Pla de Millora de les 
llotges de Peix, que millorarà les condicions de funcio-
nament de les llotges catalanes.

g) Vetllar pel desenvolupament dels principals sectors 
agraris i ramaders de Catalunya a través de la creació de 
l’observatori del porcí i de l’observatori de preus.

h) Impulsar, en el marc del pla d’acció per a la mitigació 
del canvi climàtic, un pla de promoció de la biodigestió 
de purins porcins a Catalunya pel període 2009-2012.

i) Millorar les infraestructures bàsiques amb la finalitat 
de posar en valor l’espai agrari com a element d’equili-
bri i sostenibilitat del territori. Amb aquest objectiu el 
Govern de Catalunya continuarà executant el seu pla de 
camins rurals durant el període 2008-2009.

j) Planificar i concertar les polítiques de millora en l’efi-
ciència dels regadius existents i ampliar-ne de nous, tot 
considerant-ne la sostenibilitat i la posada efectiva en 
valor dels terrenys productius, optimitzant al màxim les 
nostres capacitats. En aquest sentit cal seguir invertint 
de forma decisiva en les obres de modernització dels 
regs existents (cercant l’estalvi de fins al 25%), en la 
creació de nous regadius, i en la concentració parcel-
lària en la zona del Canal Segarra-Garrigues.

k) Impulsar la diversificació econòmica del món rural a 
través del programa LEADER amb una inversió pluria-
nual de 106 milions d’euros pel proper període.

l) Impulsar amb decisió la intercooperació i l’agrupació 
de cooperatives, tot fomentant i mobilitzant els ajuts a 
la modernització de les cooperatives i reforçar les ca-
pacitats de l’entorn cooperatiu a partir del foment de la 
integració empresarial i avançar vers una nova legisla-
ció que doti a aquestes societats de les eines precises 
per ser més competitives.

m) Millorar la competitivitat de la indústria agroalimen-
tària augmentant la presència dels productes catalans 
als mercats exteriors.

n) Iniciar el diàleg i els acords amb els sectors empresa-
rials per a la consecució d’una illa càrnia de Catalunya, 
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– Les seves empreses estan capitalitzades.

– Té una bona base industrial, alhora que creix cada 
vegada més en sectors de serveis avançats.

– Ha reforçat els seus nivells d’inversió en coneixement 
i recerca.

– És una economia oberta a l’exterior.

– Ha demostrat abastament la capacitat d’atracció de 
capital estranger.

4. Ara més que mai, és el moment d’avançar de veritat, 
a partir d’aquestes bases, en les transformacions que 
requereix el nostre model de competitivitat: en les in-
fraestructures, l’educació, la innovació i la recerca, el 
marc institucional, la flexibilització i les condicions de 
competència dels mercats, la internacionalització de la 
nostra economia, la millora de la qualitat de l’ocupació 
i la dimensió empresarial. La determinació del Govern 
i els agents econòmics i socials en aquesta feina ha 
de permetre a Catalunya sortir reforçada de l’actual 
situació.

5. És necessari que el Govern assumeixi el lideratge i 
compti amb els agents econòmics i socials per fer front 
a unes circumstàncies on és més indispensable que mai 
les polítiques públiques i un compromís compartit en-
tre les forces polítiques i el conjunt dels agents socials, 
empresaris i treballadors. Un compromís que doni a 
tothom la seguretat que els costos de la crisi no genera-
rà més desigualtats i en les possibilitats de l’economia 
catalana per superar l’actual context.

6. És necessari continuar cooperant amb els agents 
econòmics i socials en el marc de les mesures contin-
gudes en la revisió 2008-2011 de l’Acord Estratègic 
per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana, per impulsar i 
consolidar les mesures relatives a la regulació, la com-
petència, simplificació administrativa i contractació 
pública.

En aquest context, el Parlament insta el Govern a: 

Continuar impulsant l’execució de les 42 mesures que el 
Govern va acordar a l’abril, així com les que el President 
de la Generalitat de Catalunya va anunciar en el debat 
parlamentari del passat 16 de juliol, i totes les compre-
ses en altres plans de Govern que reforcin les bases del 
nostre creixement econòmic, per aconseguir: 

– Contrarestar el descens de l’activitat del sector immo-
biliari i apostar per l’obra pública.

– Atenuar les restriccions de liquiditat al sistema finan-
cer català.

– Garantir l’accés del sector empresarial als recursos 
financers que requereixi per desenvolupar la seva activi-
tat. Així com accelerar i reforçar les actuacions previstes 
de millora dels instruments financers (instruments de 
suport a l’emprenedoria, productes de garanties, línies 
de crèdit de l’ICF, fons de capital risc o el desenvolupa-
ment de la nova societat Ifem en el marc del programa 
Jeremie de la UE) per a les pimes que han de col·laborar 
a millorar la liquidesa del sistema financer en suport de 
les empreses i l’ocupació.

a) Fer efectiva la creació de l’Institut Català Internaci-
onal per la Pau per a que impulsi i liderin les polítiques 
de foment de la pau, i continuar impulsant accions que 
promoguin el respecte als drets humans.

b) Continuar amb el desplegament del Memorial Demo-
cràtic, per a la recuperació de la memòria democràtica, 
així com també continuar implementant el pla d’espais 
de la memòria arreu de Catalunya.

c) Aprovar i desenvolupar el Pla de Participació 2008- 
2010 destinat tant a aprofundir en la democràcia del 
sistema representatiu com a introduir noves formes de 
participació, tot fent extensiu les polítiques de foment 
de la participació ciutadana a tots els nivells institucio-
nals, així com al conjunt del Govern.

reg. 33147

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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 

ProPosta de resoluCió sobre la situaCió eConòmiCa

Davant l’actual context econòmic el Parlament de Ca-
talunya constata que: 

1. S’està produint una important caiguda de l’activitat 
econòmica que comença a tenir efectes negatius en 
l’evolució de l’ocupació. La constatació d’aquesta situ-
ació no ha de conduir a caure en l’alarmisme, que no-
més pot contribuir a empitjorar el context econòmic. Per 
aquest motiu el Parlament vol traslladar als ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya la seva confiança en el futur i 
en les possibilitats de l’economia catalana per superar 
l’actual context.

2. Davant la situació de crisi les Administracions Públi-
ques, dins els seus àmbits competencials, han d’impul-
sar mesures en dues direccions: mesures conjunturals, 
que facin front als efectes immediats de la caiguda de 
l’activitat i l’ocupació i als problemes de finançament 
de l’activitat productiva, i que ajudin a pal·liar la si-
tuació dels sectors socials i productius i els territoris 
més colpejats per la crisi; mesures estructurals que per-
metin abordar les transformacions de fons del nostre 
model productiu. Ara més que mai és imprescindible 
impulsar els canvis necessaris en el nostre model de 
competitivitat.

3. La nostra economia té unes bases sòlides per fer front 
a aquestes transformacions:

– Es situa entre les regions més prosperes d’Europa.
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de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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 

ProPosta de resoluCió sobre els mossos d’esquadra

El passat 14 de juliol s’acomplia el 25è aniversari de 
l’aprovació de la llei 19/1983 amb la qual es creava el 
cos de la Policia de la Generalitat i se’n determinaven 
les seves competències.

Enguany es veurà culminat el desplegament del Cos de 
Mossos d’Esquadra a tot el territori de Catalunya amb 
l’arribada de la Policia de la Generalitat a les comarques 
del Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

La creació d’una policia pròpia ha esdevingut una avenç 
molt important per a l’exercici de l’autogovern de Ca-
talunya, atès que confereix a la Generalitat un paper 
decisiu en l’exercici de l’autoritat democràtica i li pro-
porciona els mecanismes per a fer front a un dels reptes 
principals de la societat actual.

La Policia de la Generalitat és el símbol dels drets i les 
llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
I en aquest sentit té el reconeixement de la societat cata-
lana a una tasca complexa i arriscada, però necessària 
i cada cop més valorada. És per això que el Cos de 
Mossos d’Esquadra és una peça clau de la convivència 
democràtica al nostre país.

El model policial i les polítiques públiques de seguretat, 
dins de l’àmbit de les polítiques socials, constitueixen un 
dels referents col·lectius del progrés, la justícia social, 
la cultura democràtica i el respecte pels drets humans. 
Els Mossos d’Esquadra treballen intensament per oferir 
un servei públic de qualitat, basat en la proximitat i la 
responsabilitat, la professionalitat i l’eficiència.

La major part de la consecució d’aquesta realitat ha estat 
possible gràcies al treball i a la il·lusió de tots els homes 
i les dones que formen part d’aquest cos.

És per aquest motiu que:

El Parlament vol expressar el reconeixement i felicitar 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en la 
celebració del seu 25è aniversari des de la restitució de 
les institucions democràtiques a Catalunya.

reg. 33149

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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

– Augmentar la productivitat de les nostres empreses 
mitjançant la millora de les seves capacitats i els seus 
nivells d’innovació i de recerca per avançar cap a una 
economia del coneixement.

– Millorar el posicionament competitiu de l’economia 
catalana als mercats internacionals, augmentant el nom-
bre d’empreses i productes internacionalitzats i inten-
sificant la internacionalització dels sectors o activitats 
industrials que aportin més valor afegit.

– Pal·liar la situació dels col·lectius més vulnerables a 
la desacceleració i, especialment, avançar en la qualitat 
de l’ocupació i afavorir l’ocupació de les persones que 
es queden a l’atur.

– Controlar les tensions inflacionistes.

– Fomentar la competitivitat i l’eficiència de l’economia 
a mitjà termini.

– Impulsar les mesures de control de la despesa dels 
Pressupostos de la Generalitat que incideixen sobre: 

• Les noves convocatòries d’ajuts.

• L’augment de les plantilles del personal de la Gene-
ralitat.

• Les autoritzacions de compromisos de despeses amb 
càrrec a exercicis futurs per al 2009.

• La retenció de despesa corrent (atencions protocol-
làries, publicitat, estudis i treballs tècnics, premsa, con-
ferències, etc.).

– Impulsar a Catalunya i en el marc de l’Estat espanyol, 
polítiques fiscals de suport i incentiu a la inversió priva-
da en pimes d’alt creixement i innovadores.

– Reforçar els mecanismes de col·laboració entre ad-
ministracions i iniciativa privada per a desenvolupar 
projectes conjunts i consensuats a tot el territori de de-
senvolupament econòmic, tractors d’inversions i talent 
i coherents amb l’estratègia de projecció internacional 
de Catalunya.

– Realitzar una política fiscal que incrementi la equitat, 
la neutralitat i la progressivitat del sistema, corregeixi 
l’esbiaxament cap a la imposició indirecta i sobre les 
rendes del treball, i tendeixi a aconseguir la conver-
gència en disponibilitat de recursos per a les polítiques 
socials similars a les que hi destinen els països més 
avançats d’Europa. Prioritzar la lluita contra el frau 
fiscal.

– Que en els supòsits d’empreses que tinguin viabilitat o 
que representin deslocalitzacions de les seves activitats 
productives, la concurrència de les causes dels Expedi-
ents de Regulació d’Ocupació siguin aplicades en els ter-
mes legalment establerts, amb el màxim rigor possible.

reg. 33148

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
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1. desPlegament de l’estatut que CorresPon a les ins
tituCions de la generalitat

a) El Parlament de Catalunya defensa la legitimitat i la 
legalitat de l’Estatut i n’exigirà el seu compliment davant 
de totes les instàncies que es considerin oportunes.

a) El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que el 
Govern continuï impulsant totes les actuacions neces-
sàries que garanteixin i desenvolupin les competències 
que l’Estatut atribueix a la Generalitat, a fi de garantir 
l’exclusivitat d’aquelles competències així definides al 
text estatutari, de garantir la potestat d’establir políti-
ques pròpies mitjançant el desplegament normatiu de les 
competències compartides, d’exercir la potestat regla-
mentària i la funció executiva d’acord amb els termes 
previstos a l’Estatut i de vetllar per l’exercici de la po-
testat de foment d’acord amb el que estableix l’Estatut, 
en concret a l’article 114.

b) El Parlament de Catalunya acorda impulsar les ini-
ciatives legislatives que desenvolupen l’Estatut que es 
troben en fase de tramitació parlamentària:

– Projecte de llei de la Presidència i del Govern de la 
Generalitat

– Proposició de llei del Consell de Garanties Estatu-
tàries

– Projecte de llei d’educació de Catalunya

– Projecte de llei de salut pública

– Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i 
el règim franquista

– Projecte de llei de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència

– Projecte de llei sobre centres de culte o de reunió amb 
fins religiosos

– Projecte de llei de creació de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya

– 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 registre de la 
propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya

– Projecte de llei de pesca i acció marítima

– Projecte de llei de mediació en l’àmbit privat

– Projecte de llei de política industrial

– Projecte de llei en matèria de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric

– Projecte de llei d’espectacles públics i activitats re-
creatives

c) El Parlament de Catalunya, atesa la conveniència 
d’adaptar el marc institucional de Catalunya als precep-
tes de l’Estatut, insta el Govern a presentar els projectes 
de llei següents:

– Projecte de llei del Síndic de Greuges

– Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes

ProPosta de resoluCió: el desPlegament estatutari

El Parlament de Catalunya manifesta que:

i. desPlegament de l’estatut d’autonomia

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix innova-
cions importants en els drets, els deures i els prin-
cipis rectors, en el sistema institucional, en els àm-
bits competencials que corresponen a la Generalitat 
de Catalunya i en les relacions de la Generalitat amb 
l’Estat, amb la Unió Europea i en acció exterior. Els 
importants canvis que preveu l’Estatut vigent en el 
model de finançament respecte de l’anterior, han estat 
un del temes que més rellevància i notorietat han pres 
durant aquests darrers mesos i una de les qüestions 
fonamentals per Catalunya en les negociacions amb 
el Govern de l’Estat.

El desplegament de l’Estatut és un procés complex, en 
el que el diàleg i la negociació han estat els eixos en els 
que el Govern ha fonamentat la seva acció.

Tot i la responsabilitat, la proactivitat i la fermesa amb 
què el Govern ha afrontat aquest repte, aquesta respon-
sabilitat, proactivitat i fermesa no s’han vist correspos-
tes per part d’alguns sectors de l’Administració General 
de l’Estat, que no veuen en l’Estatut la Llei Orgànica 
d’obligatori compliment que és.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya reconeix 
l’esforç i l’impuls del Govern de la Generalitat en el 
procés de desplegament estatutari que han permès, 
durant aquest darrer any, l’aprovació d’importants lleis 
que despleguen les previsions de l’Estatut i l’adopció 
d’acords amb el Govern de l’Estat en àmbits com la 
col·laboració i la participació. Els acords adoptats en 
el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la 
Comissió d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 
i la Comissió Mixta de Transferències han conduït a 
l’aprovació de nous traspassos de funcions i serveis, la 
constitució de nous àmbits de treball i de col·laboració 
i l’adopció i l’execució d’acords com la metodologia que 
cal aplicar per al compliment de la disposició addicional 
tercera de l’Estatut, relativa a l’increment substancial 
de les inversions en infraestructures de l’Estat a Ca-
talunya.

D’altra banda, el procés de desplegament normatiu que 
correspon a la Generalitat iniciat amb l’aprovació de 
lleis com la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya, 
la Llei del Consell de Relacions Laborals i la Llei de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha vist 
l’adopció, durant aquests darrers dotze mesos, d’im-
portants lleis que despleguen el text de l’Estatut, com 
la Llei de serveis socials, la Llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya, la Llei del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts, la Llei del llibre quart del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les successions, la Llei del Memorial 
Democràtic i la Llei de l’Institut Català Internacional 
per la Pau, entre d’altres i de projectes de llei que con-
duiran a dotar a l’ordenament català de les necessàries 
adaptacions, modificacions i innovacions que preveu el 
text estatutari.
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b) El Parlament insta el Govern a vetllar perquè la legis-
lació estatal sigui modificada i adaptada a les previsions 
estatutàries, en àmbits com el lingüístic, el tributari, 
en allò necessari per fer possible la participació de la 
Generalitat en institucions i organismes estatals, o en 
aquells supòsits en què l’abast de la competència de la 
Generalitat depèn d’una llei estatal.

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar duent a terme totes les accions i gestions necessàries 
davant del Govern de l’Estat perquè la seva activitat 
normativa sigui respectuosa amb les determinacions 
estatutàries pel que fa a la distribució de competènci-
es, especialment en relació amb l’activitat de foment, 
a l’ús de les competències bàsiques de l’Estat, a l’ús 
de títols competencials horitzontals, a la utilització de 
l’abast supraautonòmic per justificar l’abast territorial de 
la competència estatal i a la transposició de directives 
europees. El Parlament insta el Govern de la Generalitat 
a desenvolupar i promoure al màxim els mecanismes 
existents de prevenció i solució de conflictes i a dur a 
terme les actuacions per a la defensa jurídica del text 
estatutari, quan sigui necessària, davant l’actuació le-
gislativa de l’Estat.

d) El Parlament insta el Govern de la Generalitat a estu-
diar especialment l’activitat subvencional de l’Estat per 
prevenir invasions competencials a través de l’atorga-
ment de subvencions sense la participació de la Gene-
ralitat en àmbits on la Generalitat té competències. En 
particular, en relació amb els fons derivats de l’assigna-
ció tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques a fins socials i mediambientals, el Parlament 
insta el Govern a dur a terme les actuacions necessàries 
amb l’Estat per establir la participació de la Generalitat 
en la fixació d’objectius i la gestió en l’assignació dels 
fons, de conformitat amb les competències que ostenta 
la Generalitat en aquestes matèries.

3. desPlegament de l’estatut en CooPeraCió amb les 
instituCions de l’estat

a) El Parlament de Catalunya valora positivament els 
darrers traspassos de funcions i serveis de l’Estat a la 
Generalitat en matèria d’ordenació i gestió del litoral, 
expedició i homologació de títols i estudis estrangers en 
ensenyaments no universitaris, comunicacions electrò-
niques i en els àmbits de l’Administració de justícia i 
en matèria d’obres hidràuliques. Així mateix, el Parla-
ment expressa el seu suport al Govern per a continuar 
treballant en la constitució de noves ponències que facin 
efectius els traspassos que resten pendents i dóna suport 
al Govern en l’exigència de celeritat i diligència a l’Estat 
en les negociacions dels traspassos, a fi de donar ple 
compliment a les disposicions estatutàries.

b) El Parlament expressa el seu suport al Govern en 
relació amb els acords assolits en el marc de la Comis-
sió Bilateral Generalitat-Estat respecte la Inspecció de 
Treball, pel qual la Generalitat assumeix a partir de l’1 
de juny de 2009 la competència executiva sobre la fun-
ció pública inspectora en l’àmbit de treball i relacions 
laborals, i l’acord pel qual es preveu que la Generalitat 
podrà atorgar el permís inicial de treball per compte 
propi o aliè dels estrangers que desenvolupin la seva 

– Projecte de llei de governs locals i el del Consell de 
Governs Locals

– Projecte de llei de transició de les diputacions a les 
vegueries

– Projecte de llei del règim especial de l’Aran

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
l’elaboració de projectes de llei que despleguin els pre-
ceptes del títol I de l’Estatut, relatiu als drets, els deures 
i els principis rectors, com els següents:

– Projecte de llei d’infància i adolescència

– Projecte de llei pel qual s’aprova el Llibre segon del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

– Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i retornades a Catalunya

– Projecte de llei per a una nova ciutadania i per a la 
igualtat entre homes i dones

– Projecte de llei que regula l’accés a l’entorn de les 
persones amb discapacitats usuàries de gossos d’assis-
tència

– Projecte de llei sobre la regulació i la difusió de la 
llengua dels signes catalana

e) El Parlament de Catalunya expressa la conveniència 
de donar impuls al desplegament estatutari pel que fa a 
competències relatives a diversos àmbits especialment 
rellevants i d’importància estratègica per al desenvo-
lupament econòmic i social i de la democràcia parti-
cipativa a Catalunya. Per aquest motiu insta el Govern 
a promoure i iniciar l’elaboració dels projectes de llei 
següents:

– Projecte de llei de consultes populars

– Projecte de llei d’universitats de Catalunya

– Projecte de llei de finances locals de Catalunya

– Projecte llei d’aeroports i heliports de Catalunya

– Projecte de llei del Codi de Consum de Catalunya

– Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge de Catalunya

– Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana d’Ins-
pecció de Treball

– Projecte de llei d’organització i funcionament de l’Ad-
ministració de la Generalitat

2. desPlegament normatiu que CorresPon a les insti
tuCions de l’estat

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern continuar 
duent a terme les actuacions necessàries a fi que s’inclo-
guin les previsions estatutàries del títol III de l’Estatut 
relatives al Poder Judicial a Catalunya en les normes 
estatals corresponents, de manera que s’incorporin les 
noves funcions del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, la previsió del Consell de Justícia de Catalunya 
amb les seves funcions i el recurs per a la protecció dels 
drets estatutaris establerta per l’Estatut.
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b) El Parlament de Catalunya valora positivament les 
actuacions realitzades pel Govern de la Generalitat du-
rant el procés de revisió del Tractat de la Unió Europea 
i del funcionament de la Unió Europea i que el text del 
Tractat reculli l’autonomia regional i local i la diversi-
tat lingüística dels pobles d’Europa; el manteniment de 
l’objectiu de cohesió territorial; les disposicions sobre 
democràcia participativa i representativa; el principi de 
subsidiarietat en l’àmbit regional i local i la referència a 
la traducció a altres llengües que en els estats membres 
tenen la condició d’oficials.

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar impulsant les relacions amb la Unió Europea i pro-
mocionant Catalunya en el seu conjunt, i especialment 
les relacions amb l’euroregió Pirineus-Mediterrània i 
amb totes les regions europees amb les quals Catalunya 
comparteix interessos econòmics, ambientals, culturals 
i socials, i promoure actuacions en l’àmbit de les funci-
ons de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern continuar 
amb els treballs per a potenciar la projecció de Cata-
lunya a l’exterior i, en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat, a intensificar la recerca i l’establiment 
d’acords internacionals que afavoreixin els interessos 
econòmics, socials, culturals i ambientals de Catalunya. 
Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a dur a terme actuacions necessàries que permetin arti-
cular la participació de Catalunya a la UNESCO d’acord 
amb la normativa vigent.

reg. 33150

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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 

ProPosta de resoluCió del Parlament de Catalunya 
sobre garantia de CoHesió soCial en temPs de Crisi

Els signes evidents de crisi econòmica, crisi que afec-
tarà al conjunt d’homes i dones de Catalunya durant un 
temps incert, pot comportar dificultats afegides per als 
sectors més febles de la societat catalana i riscos de no-
ves exclusions. Així mateix, el problema de finançament 
dificulta tenir els recursos que Catalunya necessita per 
fer front a aquelles necessitats fruit de l’increment de la 
població, de la crisi, i de la necessitat de preparar millor 
el nostre país per competir en el futur.

L’arribada important en un període curt de temps de 
treballadors i treballadores i de famílies d’arreu del món 
a Catalunya ha posat a prova la fortalesa i la qualitat 

tasca a Catalunya, acord que s’ha vist ampliat en el 
marc de la darrera reunió de la Comissió Bilateral.

c) El Parlament de Catalunya expressa el suport al Go-
vern en les actuacions que es duen a terme en el marc 
de les corresponents ponències tècniques i grups de 
treball per negociar els acords de traspàs en les matèri-
es següents: formació i titulacions pesqueres i despatx, 
registre i seguretat d’embarcacions; titularitat de les 
biblioteques provincials radicades a Catalunya; gestió 
del registre de múltiplex i resolució de conflictes entre 
operadors de radiodifusió; assegurança escolar; beques 
i ajuts en l’ensenyament no universitari i beques i ajuts 
en l’ensenyament universitari.

d) El Parlament de Catalunya dóna suport als repre-
sentants de la Generalitat que participen en la ponèn-
cia que ha de concloure la proposta de traspàs dels 
serveis ferroviaris de rodalies (RENFE) i expressa la 
conveniència que la proposta de traspàs dels serveis 
ferroviaris de rodalies de Barcelona de RENFE que 
s’acordi determini els mecanismes i els instruments 
jurídics i administratius i els compromisos econòmics 
per a fer-la efectiva de la manera més eficaç i favora-
ble per als interessos de Catalunya. Així, davant un 
possible canvi del model de gestió aeroportuària, que 
ha estat anunciat, el Parlament insta el Govern de la 
Generalitat a mantenir la seva posició en vers l’aero-
port de Barcelona-El Prat, d’acord amb les resolucions 
adoptades per la cambra i per a la desclassificació dels 
aeroports de Girona, Reus i Sabadell com a aeroports 
d’interès general en els termes més favorables als inte-
ressos de Catalunya.

e) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la 
concreció i desplegament dels diferents supòsits de col-
laboració que preveu l’Estatut i, en concret, en matè-
ries com emergències i protecció civil en l’àmbit de la 
seguretat nuclear, aigües i obres hidràuliques, recerca, 
relacions amb les entitats religioses, fires, estadística, 
corporacions de dret públic, entre d’altres i el desen-
volupament dels mecanismes de participació en insti-
tucions i organismes de l’Estat als que fa referència el 
text estatutari.

4. desPlegament de meCanismes de Col·laboraCió i 
PartiCiPaCió en l’àmbit de la unió euroPea i aCCió ex
terior

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dur a terme, davant del Govern de l’Estat, 
les actuacions necessàries per articular la participa-
ció de la Generalitat en tots els afers relacionats amb 
la Unió Europea que afectin les competències o els 
interessos de Catalunya, d’acord amb les previsions 
estatutàries.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar duent a terme, davant del Govern 
de l’Estat, les actuacions necessàries perquè es com-
pleixin l’article 6.3 de l’Estatut i el compromís del Go-
vern de l’Estat que la llengua catalana tingui l’estatus 
de llengua oficial de la Unió Europea.
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ProPosta de resoluCió sobre lluís ComPanys

Part exPositiva:

El 15 d’octubre de 1940 el president de la Generalitat de 
Catalunya, Lluís Companys i Jover, va morir afusellat 
al Castell de Montjuïc, condemnat per un consell de 
guerra. Un procés que va ser una farsa, amb la violació 
dels drets fonamentals i de les garanties de tota mena.

La sentència dictada pel Consell de Guerra que va con-
demnar a mort el president Companys va ser radical-
ment injusta i una prova de la voluntat de venjança del 
règim franquista contra la persona que va ostentar la 
presidència de la Generalitat. Contra el president d’un 
Govern democràticament escollit que es va enfrontar 
a la sublevació militar que volia acabar amb el règim 
constitucional de la República.

Lluís Companys va ser l’únic president escollit demo-
cràticament que va ser executat pel feixisme en aquells 
anys dramàtics. La seva detenció, extradició i mort es 
produí perquè era el president legítim de la Generalitat 
i simbolitzava la resistència d’un poble i la voluntat de 
pervivència nacional i d’autogovern de Catalunya. El 
president Companys representa la dignitat d’un país 
que durant el llarg període de la dictadura va patir la 
persecució de les seves institucions, de la seva llengua 
i de la seva cultura.

El procés contra el president Companys és un cas em-
blemàtic de la repressió franquista. Una repressió que 
van patir milers de persones, que van morir davant els 
escamots d’afusellament, que van patir tortura i mal-
tractaments i que van veure conculcats els seus drets 
en processos sense legitimitat ni garanties, plens d’ir-
regularitats.

La figura del president Companys i de totes aquelles 
persones que van patir persecució per raons polítiques 
o ideològiques a través d’un sistema judicial repressiu 
i il ·legítim, que vulnerava sistemàticament els drets 
humans, han d’obtenir una plena restitució i reparació 
moral, política i jurídica. Especialment després del gest 
de desgreuge de que ha estat objecte recentment per 
part dels estats francès i alemany, amb motiu de la seva 
participació en un fet que, a més de la vulnerar el dret 
internacional en matèria d’extradició, va conduir a la 
condemna a mort.

El Govern i el Parlament, com a institucions de les quals 
en va tenir la màxima representació, han manifestat re-
iteradament el seu compromís en relació amb el Presi-
dent Lluís Companys.

La vindicació del president Companys se’ns apareix 
com una obligació i una necessitat. 68 anys després de 
la seva deportació i el seu afusellament, el poble català 
manté el record pel seu insigne president.

Part disPositiva:

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a:

1. Fer tot el que sigui jurídicament i políticament neces-
sari per aconseguir que l’honor del President Companys 
sigui reparat.

del nostre Estat del Benestar, la capacitat d’integració 
i de cohesió de la societat catalana i el respecte per la 
diferència.

El nostre entramat institucional, polític i social ha per-
mès acollir sense tensions remarcables més d’un milió 
de persones nouvingudes en menys de deu anys.

La crisi exigirà al conjunt del nostre país superar tot un 
seguit de reptes que suposaran una veritable prova per 
a garantir els drets i la cohesió social, per al nostre sis-
tema competencial i de finançament i per a demostrar 
que som i volem seguir essent un sol poble.

Per tot això: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reforçar i garantir totes les seves polítiques des-
tinades a assegurar els drets, la cohesió social i la convi-
vència del poble de Catalunya, davant les conseqüències 
que tindrà l’actual situació de crisi econòmica.

Especialment s’exhorta el Govern a vetllar perquè cap 
dels sectors més fràgils de la societat catalana, ni cap 
dels col·lectius que pateixen més risc d’exclusió, quedi 
enrere durant aquest episodi de dificultats econòmiques 
i financeres. Ara més que mai, en moments de pèrdua 
de llocs de treball i de dificultats de les economies fa-
miliars, cal una aposta clara per més i millors políti-
ques socials que garanteixin l’accés dels i les catalanes 
als serveis socials bàsics, a la formació i a l’orientació 
laboral.

Així mateix insta el Govern a emprendre totes aquelles 
iniciatives que siguin necessàries per assegurar que, 
tant en l’ordre social, com l’econòmic, el convivencial, 
el cultural i el lingüístic, el conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes de Catalunya seguiran sentint-se formar part 
d’un sol poble que, en l’adversitat, s’esforça encara més 
per garantir la seva unió i la seva cohesió.

El Parlament de Catalunya declara la necessitat ara més 
que mai de treballar conjuntament i coordinadament 
amb totes les institucions catalanes i els agents socials 
i econòmics, de tenir confiança en les nostres possibi-
litats i capacitats i d’exigir un esforç de responsabilitat. 
En aquest sentit, el Govern de l’Estat té un paper cabdal 
a l’hora de promoure un canvi de model productiu, mi-
llorar les condicions d’ocupabilitat, combatre l’econo-
mia submergida i el frau fiscal i dotar Catalunya dels 
recursos que necessita.

reg. 33151

a la mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que es preveu a l’article 133.1 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre l’acció 
política i de govern (NT. 255-00003/08).

Palau del Parlament, 2 d’octubre 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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l’hora de proposar solucions a la situació de crisi eco-
nòmica que pateix l’economia catalana, fet que esdevé 
un greu perjudici per a l’activitat productiva del nostre 
país.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a impulsar un pla de dinamització 
econòmica per a Catalunya que incorpori:

– Mesures per reduir les tensions de liquiditat en els 
mercats financers que dificulten l’adequat finançament 
de l’activitat productiva i les famílies, mitjançant l’ac-
tuació preferent de l’Institut Català de Finances i de les 
societats d’aval i de garantia recíproca dependents de 
la Generalitat.

– Mesures de lluita contra la inflació, d’entre les que cal 
crear una taula de moderació de preus.

– Mesures de reducció dels costos fiscals per a l’activitat 
productiva, especialment els vinculats a l’Impost sobre 
Societats.

– Mesures per impulsar la competitivitat a llarg termini 
de l’economia catalana, fomentant la innovació, la re-
cerca i la internacionalització.

– Mesures per reduir la dependència energètica i mi-
llorar l’estalvi, l’eficiència i la qualitat del subminis-
trament.

– Un programa d’augment de la inversió pública de totes 
les administracions públiques a Catalunya, introduint 
garanties pel que fa al grau d’execució de les matei-
xes.

– Un pla de xoc de lluita contra l’atur a Catalunya, que 
potenciï la formació, el reciclatge professional i les ac-
tuacions positives de recol·locació.

– Mesures per augmentar l’eficiència de l’administració 
de l’Estat.»

ProPosta de resoluCió núm. 3: moderaCió FisCal

«El Parlament de Catalunya constata que la pressió 
fiscal que recau sobre els ciutadans no ha parat d’aug-
mentar des de que governa el Tripartit. Així mateix, 
constata com la majoria de comunitats autònomes, fent 
ús de la seva capacitat normativa, han implantat mesu-
res de reducció de la pressió fiscal que recau sobre els 
seus ciutadans com a instrument per pal·liar la situació 
de crisi econòmica que patim, cosa que no ha succeït 
a Catalunya.

Davant d’aquests fets, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a prendre les mesures ne-
cessàries per tal de moderar la pressió fiscal que recau 
sobre els nostres ciutadans:

– avançant ver la supressió de l’Impost de Successions 
i Donacions

– modificant l’Impost sobre Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics Documentats, especialment per aquelles 
operacions que graven l’accés a l’habitatge de determi-
nats col·lectius

– fixant noves deduccions fiscals a l’IRPF vinculades 
a les depeses familiars en llars d’infant, assistència sa-

2. Realitzar totes les actuacions jurídiques i políti-
ques pertinents per a l’anul·lació d’un judici que mai 
no s’hauria d’haver fet, i tenint en compte la condició 
d’il·le gitimitat dels tribunals franquistes continguda en 
la llei estatal de la Memòria Històrica.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 33156)

a la mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents Propostes de Resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

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

ProPosta de resoluCió núm. 1: desPlegament de l’es
tatut

«El Parlament de Catalunya:

1. Constata que el desplegament de l’Estatut d’Autono-
mia no s’està duent a terme de manera diligent i eficaç, i 
identifica l’administració de l’Estat i el seu govern com a 
primer responsable d’incomplir sistemàticament moltes 
de les previsions establertes.

2. Insta novament el Govern de la Generalitat a impul-
sar una agenda concertada de desplegament de l’Estatut 
amb el Govern de l’Estat, en els àmbits del desplega-
ment estatutari que corresponen a l’Estat i a l’actuació 
conjunta Generalitat-Estat, en els punts següents:

a) La modificació de la legislació estatal en els àmbits 
necessaris per a adaptar-se a les determinacions de 
l’Estatut, com són l’àmbit judicial, el lingüístic o el tri-
butari, per fer efectiva la participació de la Generalitat 
en institucions i organismes estatals, o per a l’exercici 
de competències executives de la Generalitat.

b) La posada en marxa de tots els instruments de col-
laboració Estat-Generalitat establerts per l’Estatut.

c) Impuls dels traspassos pendents que es desprenen 
de l’Estatut.

d) El desenvolupament de la potencialitat de l’article 
5 de l’Estatut en matèria dels drets històrics del poble 
català, que fonamenten també l’autogovern de Catalu-
nya, amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la 
projecció d’aquestes en l’àmbit educatiu, i el sistema 
institucional en què s’organitza la Generalitat».

ProPosta de resoluCió núm. 2: Per una orientaCió de la 
PolítiCa eConòmiCa Favorable a l’eConomia ProduCtiva

«El Parlament de Catalunya lamenta l’escassa capacitat 
de lideratge mostrada pel Govern de la Generalitat a 
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d. Impulsar la signatura d’un “compromís d’ocupabili-
tat” entre el SOC i les persones en atur en què es con-
signin tant els serveis a oferir per part del SOC com 
les obligacions que assumeix el demandant d’ocupació 
pel que fa a assistència de cursos de formació, sessions 
d’orientació, rebuig d’ofertes de treball, entre altres.

e. Concretar abans d’acabar el primer trimestre de 2009 
el traspàs efectiu de la inspecció de Treball a la Gene-
ralitat.

f. Demanar a l’Estat la territorialització completa per 
comunitats autònomes dels recursos destinats a forma-
ció contínua».

ProPosta de resoluCió núm. 6: Pla d’estalvi de l’admi
nistraCió PúbliCa

«El Parlament de Catalunya, atesa la situació de crisi 
per la que passa Catalunya i l’evolució expansiva de la 
despesa corrent que en els darrers anys han caracteritzat 
els pressupostos de la Generalitat, insta el Govern a 
presentar un Pla d’Estalvi Públic que contemplarà, entre 
d’altres, les mesures següents:

a. Reducció d’un 2% de les plantilles de personal de 
l’administració de la Generalitat i el seu sector públic 
en els anys 2008, 2009 i 2010.

b. Impulsar un procés de reducció dels alts càrrecs amb 
l’objectiu de no superar els 200 a l’any 2010.

c. Congelar les retribucions dels alts càrrecs i personal 
eventual per a l’any 2009.

d. Supressió dels llocs de treball de caràcter eventual les 
funcions dels quals hagin de ser realitzades per personal 
funcionari, d’acord amb la normativa vigent.

e. Reducció del 50% dels personal de reforç a partir de 
l’exercici 2009.

f. Derogar el decret que possibilita els blindatges i les 
indemnitzacions al personal directiu de les empreses 
públiques

g. Reduir per a l’exercici de 2009 en un 10% la despesa 
del capítol 2, de béns corrents i serveis, no vinculada a 
despesa social».

ProPosta de resoluCió núm. 7: Polítiques d’industria
litzaCió del territori

«El Parlament de Catalunya, conscient dels efectes que 
la crisi econòmica i el tancament d’empreses i desloca-
litzacions té sobre l’equilibri territorial de Catalunya, 
insta el Govern de la Generalitat a impulsar, amb ca-
ràcter urgent, un pla de xoc d’oferta de sòl industrial a 
costos assequibles per a les empreses i un pla d’atrac-
ció i promoció d’activitats econòmiques en aquelles zo-
nes afectades per la desindustrialització i tancaments 
empresarials, per tal d’estimular inversió empresarial 
i emprenedora, així com accelerar les inversions pro-
gramades per la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, s’insta el Govern a tornar a impulsar les 
taules territorials del Berguedà, Ripollès i Anoia, avui 
aturades, i les sectorials del tèxtil, l’electrònica de con-
sum i l’automoció».

nitària complementària i mesures de conciliació de la 
vida laboral, personal i familiar.

– garantint que les taxes i preus públics que depenen de 
la Generalitat no s’actualitzen l’any 2009».

ProPosta de resoluCió núm. 4: suPressió del «Cèntim 
sanitari»

«El Parlament de Catalunya, davant de l’incompliment 
del Govern de l’Estat d’abordar amb les comunitats au-
tònomes solucions estructurals per al dèficit de la sanitat 
tal i com fou acordat a la conferència del President de 
l’any 2004, insta el Govern de la Generalitat a suprimir, 
amb efectes des de l’1 de gener de 2009, l’impost espe-
cial sobre les vendes minoristes de determinats hidro-
carburs, més conegut com a “cèntim sanitari”.»

ProPosta de resoluCió núm. 5: Polítiques d’oCuPaCió

«El Parlament de Catalunya, davant de l’augment im-
portant de l’atur que s’està produint els darrers mesos 
a Catalunya, constata el fracàs de l’actual política de 
promoció de l’ocupació i insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar-ne una revisió absoluta basada en els 
principis següents:

a. Reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
per tal de fer-lo més àgil davant les necessitats del mer-
cat de treball. De manera concreta es garantirà que els 
aturats, en un termini inferior als 6 mesos a la seva 
inscripció al SOC, disposin d’un pla individualitzat de 
recol·locació. En aquest sentit, es possibilitarà que en-
titats relacionades amb la intermediació laboral, amb o 
sense afany de lucre, puguin participar en els processos 
de recol·locació.

b. Impulsar un programa extraordinari de mesures a 
curt termini per fer front a l’atur que contingui:

– cursos intensius de reciclatge, gratuïts i remunerats, 
per treballadors en atur per adaptar-los a les necessitats 
de qualificació que requereixen els sectors emergents 
i per aquells treballadors en actiu en risc de perdre la 
seva actual ocupació

– finançar la contractació d’aturats per a projectes d’in-
terès general i social promoguts per entitats sense afany 
de lucre i ajuntaments, sempre que estiguin vinculats a 
obra civil

– augmentar els ajuts a la mobilitat del aturat en el cas 
que l’oferta d’una nova ocupació impliqui el desplaça-
ment del lloc de residència habitual

– augmentar el nombre d’iniciatives locals d’ocupació 
finançades pel SOC en col·laboració amb ajuntaments 
i consells comarcals

– elaborar el protocol de recol·locació per a treballadors 
afectats per tancaments empresarials i expedients de 
regulació.

c. Realitzar en col·laboració amb entitats no lucratives i 
el sector privat, un mínim de 80.000 itineraris persona-
litzats d’inserció, en els que s’assignarà un tutor a cada 
persona en atur per a la recerca activa d’una ocupació 
que s’ajusti a les seves característiques.
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de Barcelona, al Port de Tarragona i als ZAL del Prat 
i el Far.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a aprovar, en el termini de dos mesos, un Pla d’inver-
sions per al rescat selectiu, l’homogeneïtzació i la sub-
venció de peatges, dotat, entre d’altres, amb els recursos 
provinents de l’aplicació de la disposició addicional 3a. 
de l’Estatut de Catalunya en relació a les quantitats pres-
supostades i no executades que contingui, com a mínim, 
les següents previsions:

– Rescatar els peatges d’aquelles vies metropolitanes 
que no disposin d’una alternativa competitiva lliure 
de pagament. Concretament, les barreres de Rubí - les 
Fonts a la C-16, Mollet del Vallès a la C-33 i Alella a 
la C-32.

– Eliminar el pagament per als usuaris de les autopis-
tes que realitzin trànsits de naturalesa intracomarcal, 
mentre no existeixi una autovia alternativa lliure de pa-
gament. Concretament, a la C-16 Bages, C-32 Mares-
me, AP-7 Montsià, AP-7 Baix Ebre, AP-7 Baix Camp, 
AP-7 Tarragonès, AP-7 Vallès Oriental, AP-7 La Selva, 
AP-7 Gironès, AP-7 Alt Empordà, AP-7 / AP-2 Baix 
Penedès, AP-2 Les Garrigues, C-32 Garraf i C-32 Baix 
Penedès.

– Subvencionar o ampliar les subvencions existents per 
als usuaris habituals en trànsits definits pel seu caràcter 
metropolità. Concretament, a la C-32 (Maresme), C-32 
(Garraf) i AP-7 (Alt Penedès).

– Donar compliment a allò que estableix l’Acord del 
Grup de Treball de Peatges de l’any 2001, en el sentit de 
no repercutir als usuaris l’augment de l’IVA, (del 7% al 
16%), fruit d’una resolució de la justícia comunitària.

– Possibilitar la reducció de les tarifes o, en el seu cas, la 
supressió temporal dels peatges de les autopistes sotme-
ses a obres extraordinàries que n’afectin l’operativitat, 
o quan les obres tinguin lloc a llurs vies alternatives 
lliures de pagament».

ProPosta de resoluCió núm. 10: inversions de l’estat 
a Catalunya

«El Parlament de Catalunya, en allò que fa referència a 
les inversions de l’Estat a Catalunya en compliment de 
l’establert a la Disposició addicional Tercera de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya, reclama al Govern de la 
Generalitat que faci les gestions necessàries davant del 
Govern de l’Estat per:

a. Incrementar el pressupost corresponent a les inver-
sions reals de l’Estat, Organismes Autònoms i Sector 
Públic Estatal en 707,20 milions d’euros per tal de do-
nar estricte compliment al que estableix la Disposició 
addicional Tercera de l’Estatut.

b. Aprovar addicionalment un increment de les inversi-
ons de l’Estat de l’any 2009 corresponent a la compen-
sació per la insuficient inversió a Catalunya dels Pres-
supostos 2007, assumida pel propi Govern de l’Estat en 
la xifra de 827 milions d’euros.

c. Contemplar en els pressupostos de l’Estat per a l’any 
2009 una partida compensatòria respecte les partides 

ProPosta de resoluCió núm. 8: més reCursos Per a les 
universitats i la reCerCa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la signatura immediata del Pacte 
Nacional de Recerca i Innovació i a incloure en el ma-
teix el compromís explícit de destinar per al període 
2008-2010 un mínim de 276 milions d’euros addicionals 
al Pla de Millora del Finançament de les Universitats a 
distribuir entre les mateixes en funció de la seva activi-
tat de foment de la recerca.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a presentar en el termini de 3 mesos un projecte de llei 
de reforma de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) 
per a adequar-la a les possibilitats que ofereix el nou 
Estatut i la reforma de la Ley Orgánica de Universida-
des (LOU).».

ProPosta de resoluCió núm. 9: inFraestruCtures Prio
ritàries a Catalunya

«El Parlament de Catalunya considera necessari pro-
moure un gran acord de país a l’entorn del Pacte nacio-
nal d’Infraestructures on es defineixin aquelles actua-
cions a emprendre per a garantir el progrés del país i el 
seu equilibri territorial.

El Pacte Nacional ha de contenir les següents deter-
minacions:

– Una relació d’actuacions prioritàries, concretes i de-
tallades per cada àmbit de mobilitat (transport públic, 
viàries, ferroviàries, aeroportuàries, logístiques), Tic’s, 
Recerca i Coneixement, Aigua, Energia i Eliminació 
de Residus.

– Una auditoria de la situació actual de projectes per la 
seva execució i determinació d’un calendari de redacció 
de projectes no elaborats.

– La determinació d’un calendari d’execució de les ac-
tuacions.

– La Inclusió d’un estudi econòmic i financer i una Me-
mòria econòmica que garanteixi i la seva execució.

– L’establiment de les mesures de control de la imple-
mentació per part dels signants del Pacte

Entre les infraestructures de la mobilitat que cal inclou-
re necessàriament hi ha d’haver:

– L’autovia B-40 o Quart Cinturó, fins a Granollers.

– La carretera B-500 amb el túnel de la Conreria.

– L’Eix Diagonal dels Pirineus amb el Túnel de Co-
miols.

– El desdoblament de la carretera N-340 i de la N-II en 
el marc de l’autovia del Mediterrani.

– Els accessos al Port de Barcelona.

– Els accessos ferroviaris a l’Aeroport de Barcelona.

– La connexió ferroviària del Corredor del Mediterra-
ni - Port de Tarragona - Port de Barcelona - frontera 
amb l’Estat francès pel transport de mercaderies: via 
dedicada, ample europeu, terminals intermodals al Port 
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quals hagin de circular els serveis de rodalies i regi-
onals, objecte de traspàs en virtut de l’article 169 de 
l’Estatut de Catalunya. La negociació ha d’incorporar 
els recursos suficients per garantir-ne el manteniment, 
implementar-ne les millores planificades i fer front al 
dèficit acumulat d’inversions i a les necessitats futures 
de la xarxa i s’ha de concretar en paral·lel al traspàs del 
servei abans esmentat».

ProPosta de resoluCió núm. 13: quart Cinturó

«El Parlament de Catalunya considera imprescindible 
que el Govern doni compliment al que estableix la Re-
solució 70/VIII, punt III.10.f) relatiu a presentar en el 
termini d’un any un conjunt de propostes necessàries 
per a resoldre els problemes de mobilitat de la segona 
corona metropolitana i, en conseqüència, es concebi el 
Quart Cinturó com a via d’alta capacitat en tot el seu 
traçat, se n’acceleri la construcció del seu tram entre 
Abrera i Terrassa, i que de manera paral·lela, s’aprovi 
immediatament el projecte constructiu en el seu tram de 
Terrassa-Sabadell fins a Granollers, garantint-ne l’inici 
de les obres al llarg de l’any 2009».

ProPosta de resoluCió núm. 14: soterrament de la lí
nia de molt alta tensió

«El Parlament de Catalunya, conscient de les peticions 
que han efectuat les zones afectades i de la proposta feta 
per la Unió Europea (Proposta Monti) insta el Govern 
de la Generalitat a que en el marc de la construcció de 
la línia de molta alta tensió (400 kw) entre Sentmenat 
i la frontera francesa es procedeixi al soterrament dels 
trams següents:

– Bescanó - Santa Llogaia

– Santa Llogaia - Baixàs

– Ramal de Riudarenes».

ProPosta de resoluCió núm. 15: energies renovables

«El Parlament de Catalunya constata que amb l’actual 
ritme d’expansió de la instal·lació de plantes d’energies 
renovables a Catalunya no es compliran els objectius 
establerts en el Pla de l’Energia 2006-2015 pel que fa 
a que un 10% de l’energia produïda a Catalunya pre-
vingui d’energies renovables, motiu pel qual insta el 
Govern a:

1. Retirar el projecte de decret regulador del procedi-
ment administratiu aplicable per a la implantació de 
parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques, per suposar 
un fre a l’expansió d’aquestes energies a Catalunya.

2. Apostar decididament per l’energia eòlica, impulsant 
l’execució dels parcs eòlics ja autoritzats i simplificant 
la tramitació de noves autoritzacions, amb el diàleg ne-
cessari amb els territoris afectats, per tal que l’any 2010 
es pugui assolir l’objectiu de disposar a Catalunya de 
3.000 kV de potència instal·lada.

3. Participar activament en les negociacions que duguin 
a terme les empreses generadores d’energia eòlica amb 
les empreses distribuïdores per tal de facilitar la seva 
capacitat d’evacuació.

pressupostàries que no van executar-se durant l’exercici 
2007, d’acord amb les dades d’execució de la inversió 
de l’Estat d’aquell exercici que la Generalitat ha de 
disposar des de el 30 de juny de 2008, i que no estan 
contemplades en el Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2009».

ProPosta de resoluCió núm. 11: model aeroPortuari 
Català

«El Parlament de Catalunya rebutja la proposta del Go-
vern de l’Estat de crear una nova societat per gestionar, 
entre d’altres, l’Aeroport de Barcelona, oberta al capital 
privat en un 30%, i amb una participació testimonial 
de la Generalitat.

El Parlament es ratifica en la necessitat de procedir a la 
desclassificació com a aeroport d’interès general dels 
aeroports de Girona, Reus i Sabadell i al seu posterior 
traspàs a la Generalitat i a la creació d’un consorci amb 
una posició majoritària i determinant de les institucions 
catalanes a l’Aeroport de Barcelona, que en permeti una 
gestió individualitzada».

ProPosta de resoluCió núm. 12: trasPàs dels serveis 
de rodalies i regionals de renFe a la generalitat de 
Catalunya.

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
amb el Govern de l’Estat:

– El traspàs a la Generalitat del servei de rodalies i regi-
onals/mitja distància que representi una solució ràpida, 
possible, real i efectiva davant problemes actuals dels 
usuaris dels dos serveis ferroviaris, sustentat competen-
cialment en l’Estatut de Catalunya.

– El traspàs a la Generalitat de la titularitat de les infra-
estructures ferroviàries interiors de Catalunya que no 
tenen la consideració d’interès general sustentat com-
petencialment en l’Estatut de Catalunya.

– La millora i adequació de les infraestructures de trans-
port ferroviari de Catalunya a les necessitats presents 
i futures sustentada competencialment en l’Estatut de 
Catalunya, a partir d’una auditoria sobre la seva situació 
actual i d’acord amb les necessitats futures previstes en 
el Pacte Nacional sobre infraestructures.

– El finançament i la calendarització de les obres de 
l’execució de les millores necessàries en matèria d’in-
fraestructures de transport ferroviari (2008-2014) 
d’acord amb el Pacte d’Infraestructures i amb l’Estatut 
de Catalunya.

– L’encomana de gestió de totes les obres d’execució 
de les millores de les infraestructures de transport fer-
roviari de Catalunya independentment de la titularitat 
de la infraestructura ferroviària d’acord amb l’Estatut 
de Catalunya.

– El traspàs de la Xarxa d’Interès General de les infra-
estructures de transport ferroviari de l’Estat a la Ge-
neralitat per la via de l’article 150.2 de la Constitució 
Espanyola.

– L’encomana de gestió a la Generalitat de les infraes-
tructures ferroviàries, de titularitat de l’Estat, per les 
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del Pla Individual d’Atenció (PIA), així com eliminar 
els endarreriments, en el termini màxim d’un mes, de 
la bossa de tramitacions existents en les valoracions i 
elaboracions i resolució dels PIA.

b) Prendre les mesures necessàries per tal que l’import 
econòmic de la prestació d’assistència personal sigui 
el que correspon al cost real a Catalunya de les hores 
d’assistent personal assignades, el qual s’utilitzarà per 
a calcular la prestació concreta de cada PIA.

c) Prendre les mesures necessàries per tal que també 
tinguin dret a la prestació econòmica d’assistència per-
sonal les persones majors de 16 anys, que no treballen ni 
estudien i amb valoració de gran dependència, que per 
les seves necessitats personals i familiars sigui aquest 
el suport social que es consideri més adequat, tant en 
la modalitat d’acompanyament com en la de suport i 
integració.

d) Prendre les mesures necessàries per tal que també 
tinguin dret a la prestació d’assistència personal de 
suport personal i integració laboral i/o educativa, les 
persones menors de 16 anys amb valoració de gran de-
pendència i que les seves necessitats personals i fami-
liars ho aconsellin per a la determinació i acord del seu 
Programa Individual d’Atenció (PIA).

e) Que l’import de les prestacions econòmiques que 
aboni durant aquest any sigui el corresponent a l’esta-
blert per a l’any 2008 i que en el termini d’un mes aboni 
els endarreriments corresponents a l’actualització de la 
prestació des de gener de 2008.

B. En l’àmbit de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de ser-
veis socials:

a) Constatar el retard en l’aplicació efectiva de la llei 
de serveis socials a Catalunya i prendre les mesures 
necessàries per a la seva aplicació efectiva.

C. En l’àmbit de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic:

a) Refermar i prioritzar les mesures destinades a les 
dones i a les persones menors d’edat en el Pla d’Inclusió 
Social 2008-2010 donada la feminització de la pobresa 
i l’increment del nombre de menors que es troben en 
aquesta situació de risc a Catalunya.

b) Portar a terme les modificacions legislatives neces-
sàries per tal que en la Llei de prestacions socials de 
caràcter econòmic s’estableixi de nou el fet que es com-
puti únicament la renda de la persona beneficiària de 
les prestacions als efectes de valorar la seva situació de 
necessitat en totes les prestacions.

c) Dur a terme les mesures necessàries per tal d’avançar 
a l’any 2009 l’assoliment del 100% de l’indicador de 
renda de suficiència per a les prestacions que preveu 
la D.T.2a de la Llei de prestacions socials de caràcter 
econòmic.»

D. Atès que la Generalitat ha incomplert el compromís 
de crear 10.000 places de residència, el Govern pre-
sentarà en el termini d’un mes un pla de construcció 
d’aquests equipaments».

4. Promoure l’impuls ferm i decidit en la implantació 
i ús de la resta d’energies renovables, com ara l’ener-
gia geotèrmica i les plantes de tractament de purins i 
les minicentrals hidràuliques; així com l’increment de 
les plantes de biomassa, bioetamol i biodiesel i dels 
conreus energètics com la colza, la soja o el gira-sol, 
amb fiscalitat energètica i facilitant-ne la logística i la 
distribució.

5. Apostar decididament per l’eficàcia i l’estalvi ener-
gètic, sense oblidar cap sector, i fent especial atenció al 
sector de l’edificació.

6. Impulsar un estudi en matèria de política energètica 
per tal d’analitzar les diferents alternatives que permetin 
reduir la dependència del petroli.»

ProPosta de resoluCió núm. 16: Polítiques de Família

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a ampliar el suport a les famílies amb fills i filles, 
a partir de l’1 gener de l’any 2009, mitjançant l’aplicació 
de les mesures següents:

a) Ampliació de la franja d’edats que dóna dret a perce-
bre els ajuts a les famílies amb infants des dels actuals 
0 a 3 anys, fins als 0 a 6 anys.

b) Ampliació de la franja d’edats que dóna dret a perce-
bre els ajuts a les famílies nombroses amb infants des 
dels 0 a 6 anys actuals fins als 0 a 8 anys.

c) Introducció d’una nova deducció a la quota autonò-
mica de l’IRPF del 20% de les despeses en llar d’infants 
en què incorrin les famílies amb fills menors de 3 anys 
quan no hagin pogut accedir a una plaça de llar d’in-
fants finançada amb fons públics.

d) Posta en marxa efectiva a l’inici del 2009 del Fons 
de garantia per impagament de pensions d’aliments i 
compensatòries.

e) Creació d’una nova deducció a la quota autonòmi-
ca de l’IRPF del 15% de les quantitats satisfetes en 
concepte de quotes a la Seguretat Social de persones 
contractades al servei de la llar en el cas que ambdós 
cònjuges treballin fora de casa o que es tracti de famí-
lies monoparentals.

f) Creació d’un ajut anual universal de 200 euros per 
fill en edat d’escolarització obligatòria per afavorir la 
gratuïtat dels llibres de text per a les famílies.

g) Promoció del pla dels bons usos del temps per part 
que permeti un pas endavant en el repartiment dels 
temps i dels treballs a la vida familiar, personal i labo-
ral de les persones treballadores».

ProPosta de resoluCió núm. 17: PolítiCa soCial

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

A. En l’àmbit del desplegament de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència:

a) Respectar escrupolosament els terminis establerts 
per la normativa i protocols per a la valoració del grau 
i el nivell de la dependència i per a la resolució efectiva 
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financeres per concedir el finançament a les diferents 
tipologies d’habitatge protegit».

ProPosta de resoluCió núm. 20: immigraCió

«El Parlament de Catalunya, conscient de la importàn-
cia que té per al futur del país el disseny d’una política 
adequada d’immigració fonamentada en els principis 
de la convivència, l’exercici dels drets i l’estricte com-
pliment dels deures, la cohesió social i la preservació 
de la identitat catalana, insta el Govern a:

a. Promoure, de forma immediata, el pacte nacional 
d’immigració.

b. Reclamar al Govern de l’Estat el traspàs dels recur-
sos necessaris per fer front a la major despesa que su-
posa per a Catalunya les polítiques d’immigració per 
proveir una assistència de qualitat en els camps de la 
sanitat, l’ensenyament, l’habitatge i els serveis socials 
a les persones immigrades, sense desatendre en cap 
cas els requeriments i les necessitats de la població ja 
establerta.

c. Defensar la participació de Catalunya en les polítiques 
d’accés i arribada d’estrangers, actualment competència 
exclusiva de l’Estat espanyol.

d. Potenciar el català com a llengua d’acollida i d’inte-
gració de les persones nouvingudes a Catalunya, com 
a eina que en faciliti l’arrelament i la seva integració 
al país.

e. Reclamar del Govern de l’Estat el traspàs a la Gene-
ralitat de les competències vinculades a l’expedició del 
permís de treball per a les persones immigrants.

f. Dotar les polítiques d’immigració de la transversalitat 
necessària per impulsar les actuacions més oportunes 
des de la totalitat del govern català».

ProPosta de resoluCió núm. 21: medi ambient

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

1. En matèria de política d’aigua:

a. Redactar i aprovar un Pla Nacional d’Abastament 
d’Aigua que incorpori la totalitat de municipis i nuclis 
habitats de Catalunya, que introdueixi el calendari con-
cret de les actuacions, així com el finançament de les 
mateixes a compte dels pressupostos de la Generalitat 
i de l’Estat per tal de garantir el subministrament de 
qualitat a tot Catalunya i evitar la sobreexplotació del 
Ter, del Llobregat i de l’Ebre. En aquest marc caldrà 
interconnectar totes les principals xarxes d’abastament 
entre sí i amb el Roina.

b. Introduir dins del futur Pacte Nacional d’Infraestruc-
tures les infraestructures hidràuliques necessàries per a 
garantir l’abastament d’aigua a Catalunya.

c. Evitar l’increment del cànon de l’aigua o la implan-
tació de noves figures tributàries vinculades amb l’ai-
gua.

2. En matèria de política de residus, el Parlament de Ca-
talunya, constatada la ineficiència del model de gestió 

ProPosta de resoluCió núm. 18: sanitat

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

– Redactar un Pla de Recursos Humans del Departa-
ment de Salut per tal de donar resposta al dèficit actual 
de metges, especialistes i resta de personal sanitari als 
centres d’atenció primària i als hospitals.

– Crear i regular la carrera sènior, per tal de facilitar 
l’exercici professional dels sanitaris de més de 65 anys 
que vulguin continuar aportant la seva experiència i 
coneixements professionals i d’acord amb les necessitats 
del sistema sanitari.

– Elaborar una proposta d’accés a la formació univer-
sitària de les diverses professions sanitàries d’acord 
amb les previsions de l’esmentat Pla de Recursos Hu-
mans».

ProPosta de resoluCió núm. 19: aJuts a l’Habitatge

«El Parlament de Catalunya considera necessari l’im-
puls de mesures addicionals per afavorir l’accés a l’ha-
bitatge de tots els ciutadans, en un marc de crisi econò-
mica i d’elevats tipus d’interès. És per això, que insta el 
Govern de la Generalitat a:

a. Impulsar un nou sistema d’ajuts per a subsidiar parci-
alment el tipus d’interès de les quotes hipotecàries dels 
habitatges habituals d’aquelles famílies amb ingressos 
baixos o mitjans, les famílies nombroses, famílies mo-
noparentals o aquelles amb algun membre amb disca-
pacitat.

b. Augmentar els recursos de l’Institut Català de Fi-
nances per destinar-los a l’establiment d’acords amb les 
entitats financeres que operen a Catalunya amb l’objec-
tiu de crear uns préstecs preferencials de fins un 100% 
del preu d’adquisició de l’habitatge habitual per a les 
persones que no superin 6,5 l’Indicador de Renda de 
Suficiència de Catalunya.

c. Impulsar un programa d’avals públics per cobrir el 
risc de pujades dels tipus d’interès durant els 5 primers 
anys de vida d’una hipoteca destinada a l’adquisició 
d’habitatge protegit o concertat.

d. Crear un fons en els pressupostos de la Generalitat per 
reforçar el sistema de préstecs per a l’emancipació que 
permeti incrementar la dotació del sistema de crèdits 
per a l’emancipació juvenil en matèria d’habitatge.

e. Reclamar de l’Estat la transferència de tots els recur-
sos que el Ministeri de l’Habitatge destina a foment de 
l’habitatge a les comunitats autònomes amb competèn-
cia exclusiva en aquesta matèria, com Catalunya.

f. Demanar al Govern de l’Estat la cessió de sòl propi-
etat del govern de l’Estat, inclosa la Caserna del Bruc, 
al govern de Catalunya per a destinar-lo exclusivament 
a habitatge de lloguer per a joves.

g. Amb la finalitat de facilitar l’accés al finançament, 
negociar i signar un annex al recent Acord establert 
entre el Govern català i les caixes i bancs per al fi-
nançament d’habitatge públic, en el qual s’estableixin 
també els requisits mínims que poden exigir les entitats 



6 d’octubre de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 327

68

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.30.

ateses les implicacions que pot implicar en l’àmbit de 
l’organització i dels permisos laborals una nova perio-
dificació dels temps escolars».

ProPosta de resoluCió núm. 23: llei de PolítiCa lin
güístiCa

«El Parlament de Catalunya, en virtut de les noves 
competències atorgades per l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya pel que fa a drets i deures lingüístics, insta el 
Govern de la Generalitat a presentar abans d’un any un 
Projecte de Llei de Política Lingüística de Catalunya en 
el qual es facin efectives les prescripcions que en matè-
ria de llengua catalana incorpora l’Estat i que emparen 
el català com a llengua pròpia de Catalunya i preveuen 
el dret i el deure de tots els ciutadans a conèixer-lo».

ProPosta de resoluCió núm. 24: territorialitzaCió 
Per Comunitats autonònomes del 0,7% de l’assignaCió 
tributària de l’irPF destinada a altres Finalitats d’in
terès soCial

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat per a què exigeixi al Govern de l’Estat el compro-
mís existent de la territorialització per comunitats autò-
nomes dels recursos recaptats en l’assignació tributària 
de l’IRPF destinada a altres finalitats d’interès social i, 
en conseqüència, cedeixi a cada comunitat un mínim del 
50% de la recaptació que s’hagi obtingut en les declara-
cions efectuades en el seu territori, en concepte de l’es-
mentada assignació, garantint, en qualsevol cas, que els 
recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats 
íntegrament pels respectius governs autonòmics.»

ProPosta de resoluCió núm. 25: millora de la trans
ParènCia de l’aCtuaCió de l’administraCió

«El Parlament de Catalunya, amb l’afany de millorar la 
transparència de l’actuació de l’administració catalana 
insta el Govern de la Generalitat a:

a) Fer públic en el termini màxim de dos mesos els re-
sultats de l’auditoria econòmica i de gestió dels estudis 
i informes encomanats a persones físiques o jurídiques 
externes a l’Administració de la Generalitat que hagin 
estat encarregats en la VIII Legislatura per part de la 
Generalitat, ens o organismes dependents o adscrits o 
empreses participades per ella.

b) Aprovar en el termini de tres mesos una normati-
va específica que reguli el procediment administratiu 
d’idoneïtat prèvia i validació posterior en relació a la 
contractació o adjudicació d’informes, dictàmens i 
treballs per part de la Generalitat i ens, organismes i 
empreses vinculades a la institució.

c) Lliurar i informar mitjançant compareixença al Par-
lament d’ofici i amb caràcter trimestral de tots els es-
tudis, informes i altres treballs externs que adjudiqui 
o contracti la Generalitat, ens, organismes o empreses 
participades.

d) Crear una base de dades d’accés públic on hi figuri el 
registre de la totalitat de contractes celebrats per qual-
sevol procediment, amb indicació de l’objecte, l’import, 
l’adjudicatari i la descripció del treball.

de residus municipals basta en la figura de l’ecoparc, 
insta el Govern de la Generalitat a:

a. Consensuar i aprovar el Pla de Residus Municipals.

b. Implementar conjuntament amb les adminitracions 
locals una xarxa de centres de valorització energètica 
de residus municipals amb les garanties ambientals ne-
cessàries.

3. Modificació de la Llei d’intervenció integral de l’ad-
ministració ambiental:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a trametre al Parlament, en un termini no supe-
rior a 3 mesos, un Projecte de Llei de modificació de la 
Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambi-
ental (IIAA) que contempli una revisió en profunditat 
dels criteris i de les exigències que afectes les activitats 
incloses en l’àmbit d’aplicació de la llei per tal de faci-
litar-ne el procés d’adequació de les mateixes i posar un 
èmfasi especial en les activitats d’aquells sectors afec-
tats per una normativa sectorial complexa.

4. Pel que fa al medi natural, el Parlament de Catalunya 
constata la demora de quatre anys en l’aprovació del Pla 
Forestal de Catalunya i l’insta a aprovar-lo en un termini 
no superior a 3 mesos».

ProPosta de resoluCió núm. 22: eduCaCió

«El Parlament de Catalunya considera que l’educació és 
un dels factors claus per a garantir el progrés del nostre 
país, motiu pel qual s’insta el Govern a:

a) Elaborar i presentar un Pla de xoc per a la substitució 
dels mòduls prefabricats actualment utilitzats en l’ense-
nyament públic de Catalunya, en el que s’especifiqui la 
programació i temporització dels recursos i el calendari 
d’execució.

b) Incrementar, en els pressupostos de la Generalitat 
per a l’any 2009, les partides corresponents a la dotació 
per a despeses de funcionament dels centres educatius 
públics.

c) Presentar, abans de 31 de desembre de 2008, l’Estudi 
econòmic dels mòduls del concert, previst en el Pacte 
Nacional per a l’educació.

d) Elaborar un estudi sobre el grau de consecució de les 
previsions relatives a abandonament escolar i progres-
sió en ensenyaments post-obligatoris d’acord amb els 
objectius fixats per la Unió Europea a Lisboa per l’any 
2010, amb la descripció de les mesures que ho han de 
fer possible.

e) Establir progressivament concerts amb els centres 
concertats que imparteixen batxillerat, per tal d’assolir 
les previsions dels acords Lisboa 2010, per l’extensió i 
gratuïtat de l’ensenyament post-obligatori.

f) Dissenyar i implementar una política pròpia en ma-
tèria de beques a partir del curs escolar 2008/2009, per 
la qual cosa exigirà al Govern central el traspàs de tots 
els recursos destinats a la política de beques.

g) Establir una proposta de calendari escolar conjunta-
ment amb el Consell Escolar de Catalunya i el Consell 
de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), 
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– La devolució o compensació de l’IVA de les inversions 
municipals

– La moratòria i reforma de l’aplicació de la Llei gene-
ral d’estabilitat pressupostària, augmentant la capacitat 
d’endeutament dels ajuntaments.

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern:

– A presentar en el Parlament abans de finalitzar l’any 
un Projecte de Llei de finances local de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu l’Estatut.

A presentar un paquet de mesures econòmiques per a 
compensar la rebaixa d’ingressos de les corporacions 
locals catalanes».

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari So-
cialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 33157)

a la mesa del Parlament

ProPosta de resoluCió núm. 1: nou model de Finança
ment Per a Catalunya

Davant del procés de negociació del nou model de finan-
çament, el Parlament de Catalunya constata 

a) Que l’aprovació d’un nou model de finançament és 
una obligació legal recollida en l’Estatut aprovat pel 
Parlament i les Corts i referendat pel poble de Cata-
lunya.

b) Que no s’ha respectat el termini legal que exigia a 
la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-
Generalitat l’obligació de concretar l’aplicació del model 
de finançament de la Generalitat establert a l’Estatut.

c) Que l’acord final, resultat del pacte i la negociació 
amb l’Administració General de l’Estat, haurà de res-
pectar íntegrament els preceptes i criteris de l’Estatut.

d) Que una part de la resposta que cal donar a l’actual 
situació de crisi es correspon amb la necessitat de mi-
llorar el finançament per tal de reforçar els serveis per-
sonals que la Generalitat presta, així com per millorar 
la productivitat de les empreses.

El Parlament de Catalunya dóna suport al govern en 
la seva negociació per tal d’assolir un bon acord que 
ens permeti disposar d’un sistema de finançament just 
per la Generalitat de Catalunya. Aquest acord s’ha de 
produir en el marc de bilateralitat de la Comissió Mixta 
d’Assumptes Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. El 
nou model ha de tenir vigència a partir de l’1 de ge-
ner del 2009. D’acord amb les previsions de l’Estatut 
el model podrà aplicar-se gradualment per garantir-ne 
la viabilitat financera, i haurà de contemplar un sistema 
d’actualització i revisió.

e) Obligar a totes les unitats de despesa a motivar en 
tots els contractes a realitzar, la modalitat del contracte 
escollida per a cada cas amb el vistiplau de la interven-
ció delegada i incloure aquesta motivació a la base de 
dades a què fa referència l’apartat d).

f) Impulsar un Pla sistemàtic de programes d’auditoria 
externa de gestió de tots els serveis i procediments de 
l’administració i les seves entitats i empreses.

g) Aprovar un codi de conducta dels alts càrrecs i per-
sonal eventual a fi de garantir la seva dedicació òptima 
i neutral dels interessos públics generals. L’esmentat 
codi haurà d’incloure l’obligació de definir els objectius 
i l’avaluació de la seva actuació.

h) Informar als grups parlamentaris de manera deta-
llada de l’activitat creditícia de les societats financeres 
dependents de la Generalitat, i en especial, de l’Institut 
Català de Finances».

ProPosta de resoluCió núm. 26: PartiCiPaCió de la ge
neralitat en matèria de seguretat nuClear

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo-
lupar de manera efectiva les competències que l’article 
132.4 de l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat 
pel que fa a la participació en l’execució en matèria de 
seguretat nuclear en els termes que siguin acordats en 
els convenis subscrits a aquest efecte.

És en aquest sentit que, el Parlament de Catalunya acor-
da instar al Govern de la Generalitat a fer les gestions 
necessàries davant del Govern de l’Estat per tal que, 
en el termini de temps més breu possible, adeqüi el 
Pla Bàsic d’Emergència Nuclear per a la creació d’una 
estructura directiva coordinada per al Pla d’Emergència 
Nuclear de Tarragona i el Pla d’Emergència Exterior del 
Sector Químic de Tarragona, tot respectant i atenent les 
competències i normativa estatal, catalana i municipal 
en relació a les emergències nuclears.

Per a desenvolupar aquestes competències, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reunir 
en un únic organisme totes les competències en matèria 
d’emergències nuclears i radiològiques que ara estan dis-
tribuïdes en diferents departaments de la Generalitat».

ProPosta de resoluCió núm. 27: Finançament loCal

«El Parlament de Catalunya constata que el finançament 
dels ajuntaments catalans és insuficient per tal d’assu-
mir tots els seus serveis i competències i que és urgent 
una reforma del sistema de finançament local per tal de 
resoldre aquestes deficiències.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya manifesta 
la necessitat d’avançar en una reforma estructural del 
finançament local, en defensa de la suficiència i l’au-
tonomia en el finançament dels serveis públics locals, 
que també incorpori mesures per a mantenir l’equilibri 
dels pressupostos públics de les corporacions locals en 
el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

De manera concreta, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a defensar davant el Govern 
de l’Estat les mesures següents:
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contra els actes de gestió tributària dictats per l’Agència 
Tributària de Catalunya.

• S’han d’establir les fórmules de gestió consorciada del 
cadastre entre l’Estat, la Generalitat i els municipis.

– Es constitueixi la «finestreta única» a fi i efecte que els 
ciutadans pugin tramitar qualsevol impost en qualsevol 
oficina, amb independència de quina administració en 
sigui el titular.

– El principi de lleialtat institucional preveu que l’Estat 
compensi a la Generalitat per a totes aquelles decisi-
ons que prengui i que comportin una major despesa o 
un menor ingrés a càrrec de la Generalitat A aquests 
efectes, s’insta el Govern a seguir treballant en l’avalu-
ació de l’impacte que han tingut les decisions adoptades 
unilateralment per part de l’Estat.

El Parlament constata la necessitat d’avançar en un 
acord que expressi la unitat de les forces polítiques, 
com reclama la societat catalana, en la proposta que el 
Govern de la Generalitat ha de negociar amb el Govern 
de l’Estat.

El Parlament de Catalunya insta el govern al ple desen-
volupament de les competències previstes en l’Estatut 
de la Generalitat en relació a les hisendes locals.

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. CiU; Mi-
quel Iceta i Llorens, Portaveu del G. P. PSC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu G. P. ERC; Jaume Bosch i 
Mestres, Portaveu G. P. ICV-EUA

Propostes transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 33230, 33231, / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 02.10.08

Propostes transaccionals presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió  (reg. 33230, 33231)

reg. 33230

a la mesa del Parlament

ProPosta transaCCional a la ProPosta de resoluCió 
núm. 27 de Ciu sobre Fianançament loCal

El Parlament de Catalunya constata que el finançament 
dels ajuntaments catalans és insuficient per tal d’assu-
mir tots els seus serveis i competències i que és urgent 
una reforma del sistema de finançament local per tal de 
resoldre aquestes deficiències.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya dóna suport 
i es fa seu el manifest de la Comissió Municipalista de 
Catalunya aprovat el passat 10 de setembre.

El Parlament de Catalunya insta el govern a continuar 
negociant el nou model de finançament de la Generalitat 
per tal que: 

– El finançament de la Generalitat estigui essencial-
ment vinculat als impostos que paguen els catalans i, 
en aquest sentit, els recursos de les finances de la Ge-
neralitat en l’exercici 2009 han d’incloure el rendiment 
complet de tots els tributs estatals cedits, d’acord amb el 
que disposa l’Estatut en els seus articles 203, 206 i 210, 
i en les disposicions addicionals 7, 8, 9 i 10.

– L’aplicació del nou model de finançament permeti un 
increment substancial dels ingressos de la Generalitat 
i comporti una reducció del dèficit fiscal de Catalunya 
amb l’Estat.

– Una part dels impostos que els ciutadans de Catalunya 
paguen per damunt de la mitjana reverteixin en el ser-
veis que la Generalitat presta als catalans. És en aquest 
sentit que per a la determinació dels recursos financers 
de la Generalitat es tindran en compte les necessitats 
de despesa i la capacitat fiscal.

– Catalunya continuï sent solidària. La solidaritat ha de 
garantir que les CA amb menys recursos puguin prestar 
els seus serveis públics essencials en condicions simi-
lars amb la resta, sempre que portin a terme un esforç 
fiscal similar, tot garantint el principi d’ordinalitat a 
cada exercici pressupostari. Per això: 

• Els recursos destinats als serveis d’educació, de sanitat 
i altres serveis socials essencials s’anivellaran per tal 
que en els mateixos serveis prestats en altres CA es 
puguin assolir nivells semblants sempre que es porti a 
terme un esforç fiscal similar.

• La variable bàsica per distribuir els recursos anivellats 
ha de ser la població, rectificada pels costos diferenci-
als i el percentatge de població immigrant i la resta de 
variables contemplades a l’Estatut. Aquestes variables 
han de ser objecte d’actualització anual.

• L’Estat ha de garantir que l’aplicació dels mecanis-
mes d’anivellament no alteri en cap cas la posició de 
Catalunya en l’ordenació de rendes per càpita entre les 
comunitats autònomes abans de l’anivellament.

– La Generalitat tingui capacitat per regular i gestionar 
els seus recursos i en aquest sentit: 

• El reconeixement de la capacitat normativa que permet 
l’Estatut, centrada especialment en l’ampliació de la ca-
pacitat normativa sobre l’IRPF i sobre l’IVA, en aquest 
últim cas particularment en les operacions efectuades 
en fase detallista.

• La creació d’un consorci amb participació paritària 
entre l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
i l’Agència Tributària de Catalunya. Aquest consorci ha 
de poder gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar la 
totalitat dels impostos cedits a Catalunya d’acord amb 
les possibilitats que confereix l’article 204.2 de l’Estatut 
de Catalunya.

• S’ha d’efectuar el traspàs de les competències i els 
mitjans relatius a la revisió per la via administrativa de 
les reclamacions que els contribuents puguin interposar 
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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

Esmenes a l’articulat
Reg. 32987 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 02.10.2008

a la mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 107 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Proposta per pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació dels tipus impositius de l’impost 
sobre el valor afegit aplicats sobre determinats béns i 
serveis (N.T. 270-00005/08)

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2008 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SCC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’ERC; Jaume Bosch 
Mestres, portaveu del G. P. d’ICV-EUiA 

esmena 1

Esmena de supressió de l’apartat primer, pel qual es 
modifica el quart paràgraf del punt 22 de l’article 20.U 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre 
el valor afegit.

esmena 2

Esmena de supressió de l’apartat tercer, pel qual s’ad-
diciona un nou número 11 al punt 1 de l’article 91.U de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre 
el valor afegit.

esmena 3

Esmena de supressió de l’apartat quart, pel qual es mo-
difica el número 15 del punt 2 de l’article 91. U de la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el 
valor afegit.

esmena 4

Esmena de supressió de l’apartat sisè, pel qual s’ad-
diciona un nou punt 3 a l’article 91.Dos de la Llei 

Així mateix, manifesta la necessitat d’avançar en una 
reforma estructural del finançament local, en defensa 
de la suficiència i l’autonomia en el finançament dels 
serveis públics locals, que també incorpori mesures per 
a mantenir l’equilibri dels pressupostos públics de les 
corporacions locals en el marc de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. CiU; Mi-
quel Iceta i Llorens, Portaveu del G. P. PSC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu G. P. ERC; Jaume Bosch i 
Mestres, Portaveu G. P. ICV-EUA

reg. 33231

a la mesa del Parlament

ProPosta transaCCional a la ProPosta de resoluCió 
núm. 24 del gruP Parlamentari de ConvergènCia i 
unió: territorialitzaCió Per Comunitats autònomes 
del 0,7% de l’assignaCió tributària de l’irPF destina
da a altres Finalitats d’interès soCial

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat per a què reclami al Govern de l’Estat la ter-
ritorialització gradual per comunitats autònomes dels 
recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF 
destinada a altres finalitats d’interès social, amb l’ob-
jectiu d’assolir el 50% de la recaptació que s’hagi ob-
tingut en les declaracions efectuades en el seu territori, 
en concepte de l’esmentada assignació, garantint, en 
qualsevol cas, que els recursos corresponents a aquest 
tram siguin gestionats íntegrament pels respectius go-
verns autonòmics.»

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. CiU; Mi-
quel Iceta i Llorens, Portaveu del G. P. PSC-CpC; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu G. P. ERC; Jaume Bosch i 
Mestres, Portaveu G. P. ICV-EUA
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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Renúncia	d’Almudena	Semur	Correa	a	
la	condició	de	vocal	del	Consell	Asses-
sor	de	l’Institut	Català	de	Finances

PresidènCia del Parlament

Faig avinent que en data 25 de setembre de 2008 Almu-
dena Semur Correa va renunciar a la condició de vocal 
del Consell Assessor de l’Institut Català de Finances, 
càrrec per al qual havia estat elegida pel Parlament en 
la sessió plenària tinguda el dia 3 de maig de 2007, 
d’acord amb l’article 26 del Decret legislatiu 4/2002, 
del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Institut Català de Finances, i l’article 22 
de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2008

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Declaració	del	Parlament	de	Catalunya	
amb	motiu	de	la	Jornada	Mundial	pel	
Treball	Digne
Tram. 401-00024/08

Lectura en el Ple
Sessió núm. 43, 02.10.2008, DSPC-P 61

La Confederació Sindical Internacional (CSI) ha orga-
nitzat per al dia 7 d’octubre la Jornada Mundial pel 
Treball Digne.

La missió del sindicalisme, històricament i en l’actua-
litat, és millorar les condicions de treball i de vida dels 
treballadors i treballadores i llurs famílies, i esforçar-
se per defensar els drets humans, la justícia social, la 
igualtat de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia.

Actualment, la meitat de la força laboral mundial gua-
nya menys de dos dòlars al dia, 12 milions de persones 
treballen en condicions d’esclavatge, 200 milions de 
nens i nenes treballen, i 2,2 milions de persones moren 
a causa d’accidents i malalties laborals cada any.

Només un sistema internacional basat en la solidaritat i 
el respecte envers els drets de les persones, consagrats 

37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 
afegit.

esmena 5

Esmena de supressió de l’apartat setè, pel qual s’afegeix 
un punt 4 a l’article 91.Dos de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

esmena 6

Esmena de modificació. Es modifica la referència «Sex-
ta Directiva» inclosa en les Disposicions addicionals 
primera, segona i tercera de la proposta, per la «Di-
rectiva 20061112/CE del Consell de 28 de novembre 
de 2006 relativa al sistema comú de l’impost sobre el 
valor afegir».
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4.45. COMPOSICIó DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.01. MESA DEL PARLAMENT

Composició	de	la	Mesa	del	Parlament
Tram. 398-00001/08

Elecció del vicepresident segon de la Mesa 
del Parlament

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de 
setembre de 2008, atesa la vacant produïda en la Mesa 
del Parlament, d’acord amb els articles 35, 36, 37 i 38 
del Reglament, ha elegit Lluís M. Corominas i Díaz 
vicepresident segon de la Mesa del Parlament.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2008

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

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Subcomissió	de	la	In-
fància
Tram. 409-00002/08

Designació de membres
Coneixement: Comissió de Benestar 
i Immigració, 23.09.2008

Comissió de benestar i immigraCió

La Comissió de Benestar i Immigració, en sessió tin-
guda el dia 23 de setembre de 2008, ha estat informada 
dels membres designats pels grups parlamentaris per a 
formar part de la Subcomissió de la Infància. La Sub-
comissió és integrada pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Pere Bosch Cuenca

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Montserrat Nebrera Gonzàlez

en els convenis de les Nacions Unides i de l’Organit-
zació Internacional del Treball (OIT), pot posar fi a 
aquesta tendència.

Amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Digne, el 
Parlament de Catalunya fa una crida a aplicar aquests 
convenis, a fer-ho d’una manera urgent i a fer del treball 
digne un element central de les polítiques laborals.

Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2008

Declaració	de	la	Junta	de	Portaveus	del	
Parlament	de	Catalunya	de	condemna	
dels	atemptats	terroristes	de	l’organitza-
ció	ETA	a	Vitòria,	Ondarroa	i	Santoña
Tram. 401-00025/08

 

Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya ma-
nifesta la seva condemna i el seu profund rebuig dels 
atemptats terroristes de Vitòria, Ondarroa i Santoña, 
que van causar diversos ferits i la mort del militar Luis 
Conde. Així mateix, el Parlament expressa el condol a 
la família de la víctima mortal i el desig d’una ràpida 
recuperació de tots els ferits.

El Parlament de Catalunya creu que en llibertat i demo-
cràcia cap mena de violència no hi té cabuda, i reitera la 
voluntat de combatre la violència amb els instruments 
de l’Estat de dret.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2008
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4.50.01.

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	el	consum	de	drogues	i	
les	mesures	adoptades	pel	seu	depar-
tament
Tram. 354-00105/08

Acord sobre la sol·licitud

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).

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. 354-00190/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Francesc Sancho i Sere-
na, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
32188).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
01.10.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	la	promo-
ció	de	productes	catalans	a	Caprabo
Tram. 354-00194/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 32332).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 30.09.2008.

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

Grup Mixt
Antonio Robles Almeida

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2008

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Laura Massana Mas  Marta Cid Pañella 

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
174/VIII,	per	la	qual	s’aproven	tres	infor-
mes	de	fiscalització
Tram. 290-00137/08

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 32822 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 30.09.2008

a la mesa del Parlament de Catalunya

Joan Saura Laporta, conseller d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 
D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament,

sol·liCito: 

L’ampliació del termini per presentar l’informe de com-
pliment de la Resolució 174/VIII (número de tramitació 
290-00137/08), sobre l’aprovació de tres informes de 
fiscalització, adoptada per la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes.

Barcelona, 23 de setembre de 2008

Joan Saura Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior, Rela-
cions Institucionals i Participació (reg. 32822).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
el 10 de novembre de 2008.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 30.09.2008.
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Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Agricultura,	
Alimentació	i	Acció	Rural	sobre	les	sub-
vencions	atorgades	a	Caprabo-Eroski	
per	la	promoció	de	productes	agroali-
mentaris	catalans
Tram. 354-00197/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Xavier Pallarès i Povill, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 32774).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 30.09.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	els	aldarulls	que	van	tenir	lloc	
durant	el	partit	entre	el	FC	Barcelona	i	
el	RCD	Espanyol	el	27	de	setembre	de	
2008	a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys	
de	Barcelona
Tram. 354-00198/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 32926).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 01.10.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Agricultu-
ra,	Alimentació	i	Acció	Rural	sobre	la	
promoció	de	productes	catalans	a	Ca-
prabo
Tram. 354-00195/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 32333).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 30.09.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Treball,	Indústria,	Comerç	
i	Turisme	amb	el	conseller	d’Innovació,	
Universitats	i	Empresa	sobre	les	sub-
vencions	atorgades	a	Caprabo-Eroski	
per	la	promoció	de	productes	agroali-
mentaris	catalans
Tram. 354-00196/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Carles Pellicer i Punyed, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 32773).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, sessió del 30.09.2008.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta	de	compareixença	de	Ricardo	
de	Prada	Solaesa,	magistrat	de	l’Audi-
ència	Nacional,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	sobre	la	localització	i	la	identifi-
cació	de	les	persones	desaparegudes	
durant	la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	fran-
quista
Tram. 352-00590/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	d’Antonio	
Doñate,	magistrat,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapa-
regudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dic-
tadura	franquista
Tram. 352-00591/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Toni	Se-
gura,	catedràtic	d’història	contemporà-
nia	de	la	Universitat	de	Barcelona,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	loca-
lització	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 352-00592/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	els	aldarulls	que	van	tenir	lloc	
durant	el	partit	entre	el	FC	Barcelona	i	
el	RCD	Espanyol	el	27	de	setembre	de	
2008	a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Companys	
de	Barcelona
Tram. 354-00199/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Elena Ribera i Garijo, 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
32927).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 01.10.2008.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Justícia,	Dret	i	Seguretat	
Ciutadana	amb	el	conseller	d’Interior,	
Relacions	Institucionals	i	Participació	
sobre	l’actuació	dels	Mossos	d’Esqua-
dra	durant	el	partit	entre	el	FC	Barcelo-
na	i	el	RCD	Espanyol	el	27	de	setembre	
de	2008	a	l’Estadi	Olímpic	Lluís	Com-
panys	de	Barcelona
Tram. 354-00200/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 32985).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i 
Seguretat Ciutadana, sessió del 01.10.2008.
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Proposta	de	compareixença	d’Assump-
ció	Malgosa,	professora	titular	del	De-
partament	de	Biologia	de	la	Universitat	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	sobre	la	localització	i	la	identificació	
de	les	persones	desaparegudes	durant	
la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00596/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Quim	
Aloy,	historiador,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	sobre	la	localització	i	la	iden-
tificació	de	les	persones	desaparegu-
des	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	
franquista
Tram. 352-00597/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Manel	
Perona,	president	de	l’Associació	per	a	
la	Recuperació	de	la	Memòria	Històrica	
de	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	sobre	la	localització	i	la	identificació	
de	les	persones	desaparegudes	durant	
la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00598/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Conxita	
Mir,	catedràtica	d’història	contemporà-
nia	de	la	Universitat	de	Lleida,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	localit-
zació	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 352-00593/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Sanmartí,	catedràtic	d’arqueologia	de	
la	Universitat	de	Barcelona,	amb	rela-
ció	al	Projecte	de	llei	sobre	la	localit-
zació	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 352-00594/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Carme	
Boixader,	alcaldessa	de	Capolat	(Ber-
guedà),	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
sobre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00595/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).
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Proposta	de	compareixença	de	Montse	
Armengou,	periodista,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare-
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 352-00602/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Cruanyes,	membre	de	la	Comissió	de	la	
Dignitat,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
sobre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00603/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Fortuny,	membre	de	l’Associació	pro	
Memòria	als	Immolats	per	la	Llibertat	
a	Catalunya,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	sobre	la	localització	i	la	identificació	
de	les	persones	desaparegudes	durant	
la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00604/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Montse	
Giné,	presidenta	de	l’Associació	de	Víc-
times	de	la	Repressió	Franquista	a	Tar-
ragona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
sobre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00599/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	José	Pa-
niego,	membre	de	la	comunitat	religiosa	
gabrielista,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	sobre	la	localització	i	la	identificació	
de	les	persones	desaparegudes	durant	
la	Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00600/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Queralt	
Solé	i	Barjau,	historiadora,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	
la	identificació	de	les	persones	desapa-
regudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 352-00601/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).
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Proposta	de	compareixença	de	Josep	
Arimany	i	Manso,	director	de	l’Institut	
de	Medicina	Legal	de	Catalunya,	amb	
relació	al	Projecte	de	llei	sobre	la	loca-
lització	i	la	identificació	de	les	persones	
desaparegudes	durant	la	Guerra	Civil	i	
la	dictadura	franquista
Tram. 352-00608/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Villarroya	i	Font,	professor	d’història	
contemporània	de	la	Universitat	de	Bar-
celona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
sobre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00609/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Que-
ralt	Solé	i	Barjau,	professora	d’història	
contemporània	de	la	Universitat	de	Bar-
celona,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
sobre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00610/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	d’Aida	Lo-
renzo	i	Esther	Llorenç,	membres	de	
l’Associació	de	Familiars	de	Represa-
liats	pel	Franquisme,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare-
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 352-00605/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	d’Enric	
Pubill,	president	de	l’Associació	Cata-
lana	d’Expresos	Polítics,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare-
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 352-00606/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).

Proposta	de	compareixença	de	Pere	
Pi	Cabanes,	membre	de	l’Associació	
d’Exinternats	del	Franquisme	a	Catalu-
nya,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	so-
bre	la	localització	i	la	identificació	de	
les	persones	desaparegudes	durant	la	
Guerra	Civil	i	la	dictadura	franquista
Tram. 352-00607/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 32, 
tinguda el dia 26.09.2008 (DSPC-C 379).
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Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	d’Adicae	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	
de	la	Competència
Tram. 352-00614/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	del	Tribunal	Català	de	Defensa	de	
la	Competència	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Cata-
lana	de	la	Competència
Tram. 352-00615/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Carles	Costas	i	Terrones,	exdirector	ge-
neral	de	Tributs	i	de	Defensa	de	la	Com-
petència	i	professor	de	la	Universitat	de	
Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	
de	la	Competència
Tram. 352-00616/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).

Proposta	de	compareixença	d’Amadeu	
Petitbó	i	Juan,	expresident	del	Tribunal	
de	Defensa	de	la	Competència,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	
l’Autoritat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 352-00611/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	del	presi-
dent	de	la	Unió	de	Consumidors	de	Ca-
talunya	amb	relació	al	Projecte	de	llei	
pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	de	
la	Competència
Tram. 352-00612/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).

Proposta	de	compareixença	del	pre-
sident	de	Foment	del	Treball	Nacional	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	pel	qual	
es	crea	l’Autoritat	Catalana	de	la	Com-
petència
Tram. 352-00613/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquín	
Trigo,	director	executiu	de	Foment	del	
Treball	Nacional,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Cata-
lana	de	la	Competència
Tram. 352-00620/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Luis	Be-
renguer,	president	de	la	Comissió	Naci-
onal	de	la	Competència,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autori-
tat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 352-00621/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Carles	
Esteva	Mosso,	membre	de	la	Direcció	
General	de	la	Competència	de	la	Comis-
sió	Europea,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	
de	la	Competència
Tram. 352-00622/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel 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. 
30903).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 29.07.2008.

Proposta	de	compareixença	de	Joan	F.	
Corona	Ramón,	director	acadèmic	de	
l’Institut	de	l’Empresa	Familiar	i	cate-
dràtic	d’hisenda	pública,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autori-
tat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 352-00617/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Xavi-
er	Vives,	director	acadèmic	del	Centre	
Sector	Públic	-	Sector	Privat	de	l’IESE	
Business	School,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Ca-
talana	de	la	Competència
Tram. 352-00618/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Juan	
Luis	Crucelegui	Gárate,	expresident	i	
actual	vicepresident	del	Tribunal	Basc	
de	Defensa	de	la	Competència,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	
l’Autoritat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 352-00619/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost, en la sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).
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4.53.05.

Proposta	de	compareixença	de	Joaquín	
Trigo,	director	executiu	de	Foment	del	
Treball	Nacional,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Cata-
lana	de	la	Competència
Tram. 352-00626/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Ramon	Rovira,	cap	del	Gabinet	d’Estu-
dis	Econòmics	de	la	Cambra	de	Comerç	
de	Barcelona,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	
de	la	Competència
Tram. 352-00627/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).

Proposta	de	compareixença	de	Tomàs	
Font,	president	de	la	Comissió	Jurídica	
Assessora,	amb	relació	al	Projecte	de	
llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	
de	la	Competència
Tram. 352-00628/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 30.09.2008 
(DSPC-C 380).

Proposta	de	compareixença	de	Lluís	
Franco	i	Sala,	president	del	Tribunal	
Català	de	Defensa	de	la	Competència,	
amb	relació	al	Projecte	de	llei	pel	qual	
es	crea	l’Autoritat	Catalana	de	la	Com-
petència
Tram. 352-00623/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Joan	
Francesc	Corona	Ramón,	director	aca-
dèmic	de	l’Institut	de	l’Empresa	Familiar	
i	catedràtic	d’hisenda	pública,	amb	re-
lació	al	Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	
l’Autoritat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 352-00624/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Proposta	de	compareixença	de	Xavi-
er	Vives,	director	acadèmic	del	Centre	
Sector	Públic	-	Sector	Privat	de	l’IESE	
Business	School,	amb	relació	al	Projec-
te	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Ca-
talana	de	la	Competència
Tram. 352-00625/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).
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4.53.10.

Sol·licitud	de	compareixença	del	se-
cretari	de	Joventut	davant	la	Comissió	
de	Treball,	Indústria,	Comerç	i	Turisme	
amb	relació	a	la	política	de	subvenció	
d’activitats	d’entitats	adscrites	a	orga-
nitzacions	sindicals
Tram. 356-00357/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 32418).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, sessió del 30.09.2008.

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

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	conjuntament	amb	la	Comissió	
d’Educació	i	Universitats	amb	el	conse-
ller	d’Educació	i	la	consellera	de	Salut	
sobre	el	balanç	de	desenvolupament	del	
programa	«Salut	i	escola»
Tram. 355-00081/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Educació, Consellera, del Departament de 
Salut (reg. 31633).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 31.07.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	dels	res-
ponsables	de	la	central	nuclear	d’Ascó	
davant	la	Comissió	d’Economia,	Finan-
ces	i	Pressupost	perquè	informin	sobre	
la	situació	actual	de	l’energia	nuclear
Tram. 356-00351/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Fernández Teixidó, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 31842).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.09.2008.

Sol·licitud	de	compareixença	dels	res-
ponsables	de	la	central	nuclear	Vande-
llòs	II	davant	la	Comissió	d’Economia,	
Finances	i	Pressupost	perquè	informin	
sobre	la	situació	actual	de	l’energia	nu-
clear
Tram. 356-00352/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Fernández Teixidó, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 31842).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, sessió del 23.09.2008.

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. 356-00356/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 32188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 01.10.2008.
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4.53.15.

Compareixença	de	Joan	Francesc	Co-
rona	Ramón,	director	acadèmic	de	l’Ins-
titut	de	l’Empresa	Familiar	i	catedràtic	
d’hisenda	pública,	amb	relació	al	Pro-
jecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	
Catalana	de	la	Competència
Tram. 353-00306/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Compareixença	de	Xavier	Vives,	direc-
tor	acadèmic	del	Centre	Sector	Públic	-	
Sector	Privat	de	l’IESE	Business	Scho-
ol,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	pel	
qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	de	la	
Competència
Tram. 353-00307/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Compareixença	de	Joaquín	Trigo,	direc-
tor	executiu	de	Foment	del	Treball	Naci-
onal,	amb	relació	al	Projecte	de	llei	pel	
qual	es	crea	l’Autoritat	Catalana	de	la	
Competència
Tram. 353-00308/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Sessió	informativa	de	la	Comissió	de	
Salut	amb	la	consellera	de	Salut	sobre	
el	Pla	de	Salut	per	a	l’horitzó	del	2010
Tram. 355-00084/08

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Salut (reg. 32123).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 09.09.2008.

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

Compareixença	d’Amadeu	Petitbó	 i	
Juan,	expresident	del	Tribunal	de	De-
fensa	de	la	Competència,	amb	relació	
al	Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Au-
toritat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 353-00304/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

Compareixença	de	Lluís	Franco	i	Sala,	
president	del	Tribunal	Català	de	Defen-
sa	de	la	Competència,	amb	relació	al	
Projecte	de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autori-
tat	Catalana	de	la	Competència
Tram. 353-00305/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).
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4.70.05.

Informe	sobre	l’evolució	dels	resultats	
no	financers	i	de	l’endeutament	de	la	
Generalitat	en	data	del	30	de	juny	de	
2008
Tram. 334-00068/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 32828 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 30.09.2008

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es 
reprodueix en l’expedient amb número de tramitació 
334-00067/08.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Pla	territorial	del	Camp	de	Tarragona
Tram. 335-00004/08

Presentació
Conseller, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques
Reg. 32831 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 30.09.2008

Molt Honorable President,

Us faig arribar una còpia del Pla Territorial del Camp 
de Tarragona, actualment sotmès a informació pública, 
per tal que en disposeu d’un exemplar imprès a l’arxiu 
del Parlament per a la consulta dels diputats i diputades 
de la Cambra.

Ben atentament,

Barcelona, 23 de setembre de 2008

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

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

Compareixença	de	Luis	Berenguer,	
president	de	la	Comissió	Nacional	de	
la	Competència,	amb	relació	al	Projecte	
de	llei	pel	qual	es	crea	l’Autoritat	Cata-
lana	de	la	Competència
Tram. 353-00309/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.09.2008 (DSPC-C 
380).

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

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

Estats	de	desenvolupament	i	d’execució	
del	Pressupost	de	la	Generalitat	en	data	
del	30	de	juny	de	2008
Tram. 334-00067/08

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances
Reg. 32828 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 30.09.2008

Molt Honorable Senyor President del Parlament de Ca-
talunya,

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 juny de 2008, i l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeu-
tament previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, per al 
seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 10 de setembre de 2008

Antoni Castells 
Conseller d’Economia i Finances

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

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs-oposició	lliure	per	a	proveir	2	
places	de	tècnic/a	de	gestió	de	tresore-
ria	del	Parlament	de	Catalunya
Tram. 501-00012/07

Convocatòria de la primera prova

tribunal qualiFiCador

El Tribunal Qualificador, en sessió tinguda el dia 29 
de setembre de 2008, d’acord amb l’establert a les ba-
ses 7.2.1, 1.7 i 1.8 convoca als aspirants admesos a la 
realització de la primera prova, de caràcter obligatori i 
eliminatori consistent a respondre un qüestionari de cin-
quanta preguntes (més tres de reserva) amb tres respos-
tes alternatives sobre el contingut del temari d’aquesta 
convocatòria, el dia 23 d’octubre de 2008 a les 9: 30 
hores a la seu del Parlament de Catalunya (Parc de la 
Ciutadella s/n, 08003 Barcelona).

D’acord amb la base 1.7, l’ordre d’actuació dels aspirants 
que prenguin part en aquest procés selectiu, s’iniciarà 
per aquells el primer cognom dels quals comenci per 
la lletra «E», segons el que disposa la Resolució de 14 
de desembre de 2007, per la qual es dóna publicitat al 
resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’ac-
tuació dels aspirants en els processos selectius que es 
realitzin durant l’any 2008, per a l’ingrés a la funció 
pública de la Generalitat.

Contra l’acord del Tribunal es pot interposar recurs d’al-
çada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la data de publicació de 
l’acord, segons el que disposen els articles 114 i 115 
de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener.

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2008

Begoña Benguría i Calera
Secretària

Informe	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	
Catalunya	sobre	l’observança	del	plu-
ralisme	polític	en	la	televisió	i	la	ràdio	
corresponent	al	maig	del	2008
Tram. 337-00039/08

Presentació
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 32892 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió de Política Cultural: 
Mesa del Parlament, 30.09.2008

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’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de maig de 2008 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 25 de setembre de 2008

Josep Maria Carbonell
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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En cas que els aspirants exclosos no esmenin dins el ter-
mini indicat els defectes a ells imputables, o no adjuntin 
la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclu-
sió, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·licitud.

Tercer. La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, substitueix la notifi-
cació als interessats, de conformitat amb el que disposa 
l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener.

Quart. D’acord amb el que disposa la base 5.2 de la con-
vocatòria, la Mesa, ha d’aprovar i fer públiques la llista 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convoca-
tòria i la llista definitiva d’aspirants exempts de realitzar 
la prova de coneixements de llengua catalana.

Contra aquesta resolució, les persones interessades po-
den interposar recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
de la data de la seva publicació de conformitat amb 
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la llei 
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 6 d’octubre de 2008

Xavier Muro i Bas
Director de Govern Interior

llista Provisional d’asPirants admesos i exClosos

Empresa: Parlament de Catalunya

Any: 2008

Convocatòria: 008 - Arxiver/a del Parlament de Ca-
talunya

N. Ordre: 001 - Arxiver/a del Parlament de Catalunya

Sist. de selecció: CO - Concurs oposició

Admesos

Llavero Porcel, Maria Jesús
Sintes Bou, Montserrat

Concurs	oposició	lliure	per	a	proveir	
una	plaça	d’arxiver	o	arxivera	del	Par-
lament
Tram. 501-00009/08

Llista provisional d’aspirants admesos i 
exclosos

resoluCió

de 6 d’octubre de 2008, per la qual s’aproven i es fan 
públiques la llista provisional d’aspirants admesos i ex-
closos i la llista provisional d’aspirants exempts de rea-
litzar la prova de coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria de concurs oposició lliure per proveir una 
plaça d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya 
(núm. de registre de la convocatòria 03/08).

Atès el que estableixen les bases 5.1 i 5.2 de la convo-
catòria de concurs oposició lliure per proveir una plaça 
d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya (núm. 
de registre de la convocatòria 03/08), aprovada per 
Acord de la Mesa del Parlament en la sessió del 20 de 
maig de 2008 (BOPC núm. 317, de 08.9.2008)

resolC: 

Primer. Aprovar i fer pública la llista provisional d’as-
pirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius 
d’exclusió, i la llista provisional d’aspirants exempts de 
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, 
dels que han presentat sol·licitud per participar en la 
convocatòria de concurs oposició lliure per proveir una 
plaça d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya 
(núm. de registre de la convocatòria 03/08).

Segon. Els aspirants disposen d’un termini de deu dies 
comptats de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolu-
ció al BOPC per formular les reclamacions que creguin 
oportunes, adreçades a esmenar els defectes que s’hagin 
pogut produir, o per adjuntar la documentació que es 
requereix a la base 3 de la convocatòria, les quals es pre-
sentaran, juntament amb una fotocòpia de la sol·licitud 
de participació en la convocatòria, en el Registre del 
Parlament de Catalunya.
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	Proposta de compareixença de Queralt Solé i Barjau, professora d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
	Tram. 352-00610/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Amadeu Petitbó i Juan, expresident del Tribunal de Defensa de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00611/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00612/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00613/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president d’Adicae amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00614/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Tribunal Català de Defensa de la Competència amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00615/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Costas i Terrones, exdirector general de Tributs i de Defensa de la Competència i professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00616/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan F. Corona Ramón, director acadèmic de l’Institut de l’Empresa Familiar i catedràtic d’hisenda pública, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00617/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Vives, director acadèmic del Centre Sector Públic - Sector Privat de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00618/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Juan Luis Crucelegui Gárate, expresident i actual vicepresident del Tribunal Basc de Defensa de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00619/08
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquín Trigo, director executiu de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00620/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Luis Berenguer, president de la Comissió Nacional de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00621/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Carles Esteva Mosso, membre de la Direcció General de la Competència de la Comissió Europea, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00622/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Franco i Sala, president del Tribunal Català de Defensa de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00623/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramón, director acadèmic de l’Institut de l’Empresa Familiar i catedràtic d’hisenda pública, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00624/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Vives, director acadèmic del Centre Sector Públic - Sector Privat de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00625/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquín Trigo, director executiu de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00626/08
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00627/08
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Tomàs Font, president de la Comissió Jurídica Assessora, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 352-00628/08
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença dels responsables de la central nuclear d’Ascó davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre la situació actual de l’energia nuclear
	Tram. 356-00351/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença dels responsables de la central nuclear Vandellòs II davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre la situació actual de l’energia nuclear
	Tram. 356-00352/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eduardo 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. 356-00356/08
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Joventut davant la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb relació a la política de subvenció d’activitats d’entitats adscrites a organitzacions sindicals
	Tram. 356-00357/08
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de Salut conjuntament amb la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educació i la consellera de Salut sobre el balanç de desenvolupament del programa «Salut i escola»
	Tram. 355-00081/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre el Pla de Salut per a l’horitzó del 2010
	Tram. 355-00084/08
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’Amadeu Petitbó i Juan, expresident del Tribunal de Defensa de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 353-00304/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Lluís Franco i Sala, president del Tribunal Català de Defensa de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 353-00305/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Francesc Corona Ramón, director acadèmic de l’Institut de l’Empresa Familiar i catedràtic d’hisenda pública, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 353-00306/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Vives, director acadèmic del Centre Sector Públic - Sector Privat de l’IESE Business School, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 353-00307/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joaquín Trigo, director executiu de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 353-00308/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Luis Berenguer, president de la Comissió Nacional de la Competència, amb relació al Projecte de llei pel qual es crea l’Autoritat Catalana de la Competència
	Tram. 353-00309/08
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i del Govern, i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 30 de juny de 2008
	Tram. 334-00067/08
	Presentació

	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de juny de 2008
	Tram. 334-00068/08
	Presentació



	4.70.10.	Altres comunicacions
	Pla territorial del Camp de Tarragona
	Tram. 335-00004/08
	Presentació


	Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al maig del 2008
	Tram. 337-00039/08
	Presentació





	4.90.	Règim interior
	4.90.10.	Càrrecs i personal
	Concurs-oposició lliure per a proveir 2 places de tècnic/a de gestió de tresoreria del Parlament de Catalunya
	Tram. 501-00012/07
	Convocatòria de la primera prova

	Concurs oposició lliure per a proveir una plaça d’arxiver o arxivera del Parlament
	Tram. 501-00009/08
	Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos









