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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB
TEXT APROVAT O CLOSES EN LA
FORMULACIÓ

1.01. Lleis i altres normes
1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de llocs de treball del Par-
lament de Catalunya (tram. 221-00001/07). Apro-
vació. p. 9

Modificació de la relació de llocs de
Treball de la Sindicatura de Comptes. p. 9

Modificació de llocs de treball del Sín-
dic de Greuges. p. 10

1.10. Resolucions

Resolució 77/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la forest d’Arnui, a Llavorsí (Pallars
Sobirà) (tram. 250-00032/07). Adopció en comissió. p. 11

Resolució 78/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la realització d’una prova pilot d’in-
fraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)
de titularitat pública (tram. 250-00072/07). Adopció
en comissió. p. 11

Resolució 79/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la participació del Govern i dels ajun-
taments en la gestió dels aeroports de Catalunya
(tram. 250-00082/07). Adopció en comissió. p. 11

Resolució 80/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la riera de Rubí a l’altura del barri de
les Fonts de Terrassa (Vallès Occidental) (tram.
250-00083/07). Adopció en comissió. p. 12

Resolució 81/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’arranjament de carreteres de les
comarques de la Noguera, l’Urgell i el Segrià (tram.
250-00090/07). Adopció en comissió. p. 12

Resolució 82/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reforçament del ferm de la carre-
tera C-1412 entre els Prats de Rei i Copons (tram.
250-00091/07). Adopció en comissió. p. 13

Resolució 84/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el restabliment del Grup de Treball de
Reordenació dels Peatges (tram. 250-00141/07).
Adopció en comissió. p. 13

1.30. Altres tramitacions
1.30.06. Procediments relatius al compte

general de les corporacions locals
i a altres informes de la Sindicatu-
ra de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe 02/2002
sobre el Compte general de les corporacions lo-
cals, corresponent a l’exercici del 2001 (tram.
258-00001/07). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 65). p. 13

3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i

altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la Conselleria en
Cap o Conselleria Primera (tram. 200-00005/07).
Text presentat. Antecedents. p. 14

Projecte de llei d’horaris comercials
(tram. 200-00006/07). Text presentat. Antecedents. p. 17

Projecte de llei de creació de l’Agència
Catalana del Consum (tram. 200-00007/07). Text
presentat. Antecedents. p. 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la
disposició transitòria primera de la Llei 3/1998, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental
(tram. 202-00002/07). Ponència per a elaborar l’in-
forme. p. 25

Proposició de llei de modificació de la
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (tram. 202-00018/07). Correcció
d’errades de publicació (BOPC 65). p. 25

Proposició de llei de modificació de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica (tram. 202-00019/07). Pre-
sentació i tramesa al Consell Executiu. p. 25

3.10. Procediments que es clouen amb
l’adopció de resolucions

3.10.13. Designació del Síndic de Greuges

Elecció del Síndic de Greuges (tram.
281-00001/07). Proposta de candidat. Proposta al
Ple. p. 27

3.10.20. Altres designacions o eleccions

Designació de tres membres del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 284-
00015/07). Proposta de candidats. p. 27

(Dos fascicles) Fascicle primer

Correcció d'errades
La Modificació de la relació de llocs de treball de la Sindicatura de Comptes ha estat rectificada en el BOPC 119, a la pàg. 5.El Concurs per a proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió de Personal del Parlament de Catalunya (tram. 500-00013/07), a la pàg. 74, ha estat rectificat al BOPC 95, a la pàg. 36.
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Designació d’un membre del Consell
Assessor de l’Institut Català de Finances (tram.
284-00018/07). Proposta de candidat. p. 28

Designació de dos membres del Con-
sell d’Administració de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (tram. 284-00019/07). Proposta de
candidats. p. 28

Designació d’un membre del Consell
Social de la Universitat Pompeu Fabra. (tram. 284-
00020/07). Proposta de candidat p. 28

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la presèn-
cia als mitjans audiovisuals de la Generalitat de la
pluralitat de modalitats de la llengua catalana (tram.
250-00108/07). Esmenes presentades. p. 29

Proposició no de llei sobre els béns
integrants del patrimoni històric i cultural de Cata-
lunya transmesos a la Hisenda de l’Estat com a da-
ció en pagament de deutes tributaris (tram. 250-
00119/07). Esmenes presentades. p. 29

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció per TV3 de programes televisius adreçats al
públic adolescent i jove en què s’experimenti la
interacció de la televisió i d’Internet (tram. 250-
00120/07). Esmenes presentades. p. 30

Proposició no de llei sobre l’inven-
tariament dels recursos turístics essencials pre-
ceptuat per la disposició addicional segona de la
Llei 13/2002, de turisme de Catalunya (tram. 250-
00142/07). Esmenes presentades. p. 30

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del sistema de selecció per a la provisió de
places de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (tram. 250-00155/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 30

Proposició no de llei sobre la regene-
ració de les platges (tram. 250-00156/07). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 31

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració d’un distintiu de caràcter autonòmic en les
plaques de les matrícules dels vehicles (tram. 250-
00157/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 31

Proposició no de llei sobre el suport
tècnic i econòmic a l’elaboració del Pla estratègic
de l’eix viari de l’E-9, al Vallès Occidental (tram.
250-00158/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 31

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció del Pla estratègic per a la societat del coneixe-
ment (tram. 250-00159/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 31

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i la conne-
xió amb Sant Joan de Vinyafrescal (tram. 250-
00160/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 32

Proposició no de llei sobre el control
de les fugues en els sistemes de distribució d’aigua,
per a un ús racional de l’aigua (tram. 250-00161/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 32

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres hidràuliques de la primera fase del
projecte anomenat Bages - Cardener (Bages sec)
(tram. 250-00162/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 32

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de les aportacions econòmiques a la xarxa
d’abastament d’aigua anomenada Bages - Llobre-
gat (tram. 250-00163/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 32

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’accés directe a Casserres (Berguedà) en
la modificació del traçat de l’autovia C-16 entre
Puig-reig i Gironella (tram. 250-00164/07). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 33

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a la gent gran a Torelló (Osona)
(tram. 250-00165/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 33

Proposició no de llei sobre la dotació
adequada del CAP de Gandesa (Terra Alta) (tram.
250-00166/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 33

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el seu programa d’equipaments culturals de la
creació d’un centre d’art contemporani a l’antiga
fàbrica Coma Cros, de Salt (Gironès) (tram. 250-
00167/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 33

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció de la senyalització «Ruïnes d’Empúries» per
«Parc arqueològic d’Empúries» a la carretera co-
marcal GI-623, al terme municipal de l’Escala (Alt
Empordà) (tram. 250-00168/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 34

Proposició no de llei de modificació del
límit d’ingressos que dóna dret a percebre els ajuts
complementaris a les pensions de viduïtat (tram.
250-00169/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 34

Proposició no de llei sobre la remode-
lació integral del casal per a gent gran de l’avingu-
da Masnou, al barri de la Florida de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-00170/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 34

Proposició no de llei sobre la remode-
lació del casal per a gent gran Albert Francàs, de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) (tram.
250-00171/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 34

Proposició no de llei sobre la gestió
dels fons de formació contínua ocupacional (tram.
250-00172/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 35

Proposició no de llei sobre els al·lèr-
gics alimentaris i al làtex (tram. 250-00173/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 35

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment paisatgístic de la riera de les Arenes, a Ter-
rassa (Vallès Occidental) (tram. 250-00174/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 35
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Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un centre de diàlisi a l’Hospital de la Seu d’Ur-
gell (Alt Urgell) (tram. 250-00175/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 35

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció continuada al centre d’atenció
primària Sant Salvador, de Tarragona (tram. 250-
00176/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 36

Proposició no de llei sobre els petits
municipis (tram. 250-00177/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 36

Proposició no de llei sobre el Consell
Català de Petits Municipis (tram. 250-00178/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 36

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del sector urbanitzable de les Bassetes,
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram.
250-00179/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 36

Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei de creació del col·legi pro-
fessional del taxi (tram. 250-00180/07). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 37

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou CEIP a Sant Joan de Vilatorrada (Ba-
ges) (tram. 250-00181/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 37

Proposició no de llei per la consolida-
ció d’urgència d’unes fortificacions militars construï-
des durant la Guerra Civil de 1936-1939 al costat de
l’Eix Pirinenc, prop de Vilamur, al municipi de Sori-
guera (Pallars Sobirà) (tram. 250-00182/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 37

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un projecte de llei relatiu a la
contaminació olfactiva (tram. 250-00183/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 37

Proposició no de llei sobre les beques
destinades a la preparació d’oposicions per a acce-
dir a places de jutge o jutgessa, fiscal, secretari o
secretària judicial, notari o notària i al cos de regis-
tradors (tram. 250-00184/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 38

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Pla general d’ocupació de Catalunya i
l’aprovació del Pla de desenvolupament de po-
lítiques actives d’ocupació, establerts per la Llei
17/2002, d’ordenació del sistema d’ocupació i cre-
ació del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram.
250-00185/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 38

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció del codesenvolupament en la política catalana
de cooperació internacional al desenvolupament
(tram. 250-00186/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 38

Proposició no de llei sobre la creació
del Centre de Documentació Científica del Delta de
l’Ebre (tram. 250-00187/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 38

Proposició no de llei sobre la visualit-
zació dels distintius o símbols autonòmics a les
matrícules d’automòbil (tram. 250-00188/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 39

Proposició no de llei sobre la regene-
ració de les platges dels municipis de Cabrera de
Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar i el Masnou
(Maresme) (tram. 250-00189/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 39

Proposició no de llei sobre la creació
dels serveis de salut mental necessaris a Mataró
(Maresme) (tram. 250-00190/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 39

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’habitatges socials a l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil a Montgat (Maresme) (tram. 250-
00191/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 39

Proposició no de llei sobre la Carta
Municipal de Barcelona (tram. 250-00192/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 40

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a iniciar negociacions amb el Govern
de l’Estat per a obtenir recursos addicionals que
compensin les mancances històriques en matèria
de finançament sanitari (tram. 250-00193/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 40

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció de les canonades de plom dels habitatges (tram.
250-00194/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 40

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del professional en podologia al sistema sani-
tari públic (tram. 250-00195/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 40

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del professional dietista al sistema sanitari
públic (tram. 250-00196/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’equipaments socials en una part de les ins-
tal·lacions que el Cos Nacional de Policia té al barri
de la Verneda, de Barcelona (tram. 250-00197/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 41

Proposició no de llei sobre l’homologa-
ció del parc de bombers voluntaris d’Olèrdola (Alt
Penedès) i la seva dotació de mitjans tècnics i hu-
mans (tram. 250-00198/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 41

Proposició no de llei sobre el pagament
únic dels ajuts del Pla de recuperació del potenci-
al productiu de les oliveres afectades per les glaça-
des del desembre del 2001 (tram. 250-00199/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 41

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Llavorsí (Pallars Sobirà) (tram. 250-
00200/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 42
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Proposició no de llei sobre les compe-
tències en matèria de regeneració de costes (tram.
250-00201/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 42

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un empedrat al monument dels Fets de Prats
de Molló, a Prats de Molló (Vallespir, Catalunya
Nord) (tram. 250-00202/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 42

Proposició no de llei sobre la creació
de la secció quarta de l’Audiència de Girona (tram.
250-00203/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 42

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de nous accessos de l’autopista AP-7 al terme
municipal de Montmeló (Vallès Oriental) (tram. 250-
00204/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 43

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern que consideri la xarxa bàsica del nou
projecte de portada d’aigua al municipi de Sagàs
(Berguedà) com a xarxa d’alta i n’assumeixi el cost
de construcció (tram. 250-00205/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 43

Proposició no de llei sobre l’Agenda
21 de la cultura (tram. 250-00206/07). Presentació. p. 43

Proposició no de llei sobre el tracta-
ment pejoratiu donat a la llengua catalana pel pre-
sident de la regió del Llenguadoc-Rosselló en l’as-
semblea regional reunida a Montpeller (França) el
29 d’abril de 2004 (tram. 250-00207/07). Presen-
tació. p. 44

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern de la Generalitat a demanar al Govern
balear que promogui un acord amb l’empresa Voltor
per a la distribució i la difusió dels senyals de les
televisions catalanes a les illes Balears (tram. 250-
00208/07). Presentació. p. 44

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la comunicació viària de la subcomarca del
Lluçanès (tram. 250-00209/07). Presentació. p. 45

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a crear una comissió d’experts per a
estudiar la incorporació per part de les empreses
catalanes de criteris de responsabilitat social corpo-
rativa (tram. 250-00210/07). Presentació. p. 45

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment transitori dels Fons estructurals europeus - Ob-
jectiu 2, després de l’any 2006 (tram. 250-00211/07).
Presentació. p. 46

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari que estableix la Llei 6/2001,
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (tram. 250-00212/07).
Presentació. p. 47

Proposició no de llei sobre el desple-
gament i l’execució de la Llei 16/2002, de protec-
ció contra la contaminació acústica (tram. 250-
00213/07). Presentació. p. 47

Proposició no de llei sobre la creació
de tres seccions noves a la Sala contenciosa admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya (tram. 250-00214/07). Presentació. p. 48

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a coordinar els departaments de Medi
Ambient i Habitatge i Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca amb la finalitat d’elaborar un pla d’actuació per
a la protecció de les oliveres mil·lenàries (tram. 250-
00215/07). Presentació. p. 49

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a actuar davant les empreses produc-
tores i distribuïdores cinematogràfiques per tal que
les pel·lícules que han rebut subvenció pública per
al doblatge al català incloguin també el català en
l’edició en format DVD (tram. 250-00216/07). Pre-
sentació. p. 49

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a complir el compromís adquirit amb
els veïns del barri de la Pau, de Barcelona, de des-
afectar una part de les instal·lacions del CEIP La
Pau per a construir-hi una residència per a gent
gran (tram. 250-00217/07). Presentació. p. 50

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a garantir la posada en funcionament
d’una ambulància UCI per als trasllats medicalitzats
interhospitalaris a la zona que cobreix la Corpora-
ció Sanitària del Maresme i de la Selva (tram. 250-
00218/07). Presentació. p. 50

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a donar compliment al que estableix
l’article 85, lletra a, del IV Conveni col·lectiu autonò-
mic de l’ensenyament privat a Catalunya (tram.
250-00219/07). Presentació. p. 51

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de l’aigua (tram.
302-00046/07). Esmenes presentades. p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política industrial (tram.
302-00047/07). Esmenes presentades. p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques de projecció
exterior de la cultura catalana (tram. 302-00049/07).
Esmenes presentades. p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de medicaments
(tram. 302-00050/07). Esmenes presentades. p. 53

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els ajuts a les famílies en matèria d’educació (tram.
300-00589/07). Presentació. p. 53

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa (tram. 300-00590/07).
Presentació. p. 53

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’immigració (tram. 300-00591/07). Pre-
sentació. p. 54

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb dependències (tram.
300-00592/07). Presentació. p. 54

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de pensions (tram. 300-00593/07). Pre-
sentació. p. 54
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció domiciliària (tram. 300-00594/07). Presen-
tació. p. 54

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la gent gran, especialment pel
que fa a les residències (tram. 300-00595/07). Pre-
sentació. p. 55

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’atenció a persones amb discapaci-
tats (tram. 300-00596/07). Presentació. p. 55

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el tercer sector i l’associacionisme (tram. 300-
00597/07). Presentació. p. 55

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les relacions amb el Govern de l’Estat (tram. 300-
00598/07). Presentació. p. 55

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’actuació exterior i la cooperació per al desenvolu-
pament (tram. 300-00599/07). Presentació. p. 56

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la justícia juvenil (tram. 300-00600/07). Presenta-
ció. p. 56

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de reinserció penitenciària (tram. 300-
00601/07). Presentació. p. 56

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’habitatge (tram. 300-00602/07). Pre-
sentació. p. 56

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’igualtat home-dona (tram. 300-
00603/07). Presentació. p. 57

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les escoles concertades (tram. 300-00604/07). Pre-
sentació. p. 57

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ensenyament de 0 a 3 anys a les llars d’infants
(tram. 300-00605/07). Presentació. p. 57

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament policial (tram. 300-00606/07). Pre-
sentació. p. 57

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sistema de seguretat pública de Catalunya (tram.
300-00607/07). Presentació. p. 58

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les violències de gènere i domèstica (tram. 300-
00608/07). Presentació. p. 58

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat ciutadana (tram. 300-00609/07). Pre-
sentació. p. 58

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la violència juvenil (tram. 300-00610/07). Presenta-
ció. p. 58

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
joc i espectacles (tram. 300-00611/07). Presenta-
ció. p. 59

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les infraestructures judicials (tram. 300-00612/07).
Presentació. p. 59

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat viària (tram. 300-00613/07). Presenta-
ció. p. 59

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les emergències en la protecció civil (tram. 300-
00614/07). Presentació. p. 59

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les seleccions esportives nacionals (tram. 300-
00615/07). Presentació. p. 60

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la relació amb altres comunitats històriques de l’Es-
tat espanyol (tram. 300-00616/07). Presentació. p. 60

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els traspassos de competències pendents (tram.
300-00617/07). Presentació. p. 60

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre la política d’ajuts a les famílies (tram. 300-
00618/07). Presentació. p. 60

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la llengua catalana (tram. 300-00619/07). Presen-
tació. p. 61

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport als artistes i als creadors (tram. 300-
00620/07). Presentació. p. 61

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de turisme (tram. 300-00621/07). Presen-
tació. p. 61

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política ferroviària (tram. 300-00622/07). Presen-
tació. p. 61

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la inversió pública de la Generalitat i de l’Estat en
matèria d’infraestructures (tram. 300-00623/07).
Presentació. p. 62

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de ports (tram. 300-00624/07). Presenta-
ció. p. 62

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport dins l’àrea metropolitana de Barcelona
(tram. 300-00625/07). Presentació. p. 62

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les comarques nord-orientals (tram. 300-00626/07).
Presentació. p. 62

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les comarques centrals (tram. 300-00627/07). Pre-
sentació. p. 63

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’economia social (tram. 300-00628/07). Presenta-
ció. p. 63

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les petites i mitjanes empreses (PIME) (tram. 300-
00629/07). Presentació. p. 63

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’autònoms (tram. 300-00630/07). Pre-
sentació. p. 63

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre l’extensió de la reserva natural integral (RNI)
del Parc Natural de Cap de Creus (tram. 300-
00631/07). Presentació. p. 64
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment del IV Conveni col·lectiu autonòmic
de l’ensenyament privat de Catalunya (tram. 300-
00632/07). Presentació. p. 64

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política internacional (tram. 300-00633/07). Pre-
sentació. p. 64

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política europea (tram. 300-00634/07). Presenta-
ció. p. 64

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’euroregió (tram. 300-00635/07). Presentació. p. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
universitats (tram. 300-00636/07). Presentació. p. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de recerca i desenvolupament (tram. 300-
00637/07). Presentació. p. 65

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’innovació (tram. 300-00638/07). Pre-
sentació. p. 65

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Renúncia del senyor Juan José López
Burniol a la condició de membre del Consell d’Ad-
ministració de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. p. 66

Renúncia del senyor Enric Marín i Otto
a la condició de membre del Consell d’Administra-
ció de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. p. 66

Renúncia del Sr. Raimon Martínez
Fraile a la condició de membre del Consell Social
de la Universitat Pompeu Fabra. p. 66

Cessament de dos membres del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya. p. 66

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
(tram. 404-00001/07). Elecció del vicepresident. p. 67

Composició de la Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes (tram. 404-00002/07). Elecció
de la vicepresidenta. p. 67

Composició de la Comissió de Política
Cultural. Substitució de diputats. p. 67

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció
13/VII del Parlament de Catalunya, sobre un nou
model de gestió de la fertilització orgànica i mine-
ral en una agricultura i una ramaderia sostenibles
(tram. 390-00013/07). Designació de la Comissió
competent. p. 67

Control del compliment de la Moció
14/VII del Parlament de Catalunya, sobre la revisió
del sistema de finançament autonòmic (tram. 390-
00014/07). Designació de la Comissió competent. p. 68

Control del compliment de la Moció
15/VII del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca penitenciària (tram. 390-00015/07). Designació
de la Comissió competent. p. 68

Control del compliment de la Moció
16/VII del Parlament de Catalunya, sobre la políti-
ca de treball (tram. 390-00016/07). Designació de
la Comissió competent. p. 68

Control del compliment de la Moció
17/VII del Parlament de Catalunya, sobre la política
de mitjans de comunicació (tram. 390-00017/07).
Designació de la Comissió competent. p. 68

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la se-
cretària general de Joventut davant la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joven-
tut a Catalunya perquè informi sobre les polítiques
de joventut del Govern (tram. 356-00138/07). Cor-
recció d’errades de publicació (BOPC 65). p. 68

Sol·licitud de compareixença de sen-
gles directors del Centre Artesà Tradicionàrius, del
programa de TV3 «Rodasons» i de la companyia
discogràfica VESC, davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre la situació de la
música tradicional i la seva difusió (tram. 356-
00141/07). Sol·licitud. p. 69

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants dels escriptors signants del manifest
«Prou» davant la Comissió de Cultura perquè expo-
sin la problemàtica de la literatura catalana (tram.
356-00142/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 69

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei Català de Trànsit davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi de les actuacions dutes a terme per aquest
servei arran de l’esfondrament d’un tram de l’auto-
pista AP-7, a l’altura de Viladasens (Gironès) (tram.
356-00143/07). Sol·licitud. p. 69

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na davant la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost perquè exposin el seu informe sobre el
dèficit d’infraestructures a Catalunya (tram. 356-
00144/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 69

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Plataforma unitària de bombers
davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè expliquin la necessitat d’establir
la jubilació dels bombers a partir dels cinquanta-
cinc anys (tram. 356-00145/07). Sol·licitud i trame-
sa a la Comissió. p. 70

4.53.10. Sessions informatives i comparei-
xences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques per a fer el balanç de la
posada en marxa del Trambaix i el Trambesòs
(tram. 355-00043/07). Acord de tenir la sessió infor-
mativa. p. 70

Sessió informativa de la Comissió
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat amb
el conseller de Governació i Administracions Públi-
ques per a exposar el Pla anual 2004 (tram. 355-
00044/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 70
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NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.

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

4.53.15. Compareixences d’autoritats, de
funcionaris i d’altres persones

Compareixença del secretari general
de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de
la Informació i del director gerent del Centre de Te-
lecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat davant la Comissió per a la Societat de
la Informació perquè informin sobre les prioritats i
les línies d’actuació de llurs departaments (tram.
357-00050/07). Substanciació. p. 70

Compareixença del síndic major da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per-
què informi del pla de treball de la Sindicatura (tram.
357-00051/07). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 65). p. 71

Compareixença del director general
de l'Autoritat del Transport Metropolità davant la
Comissió de Política Territorial perquè expliqui l'es-
tat de desplegament del Pla director d'infraestruc-
tures 2001-2010 (tram. 357-00056/07). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 71

Compareixença dels representants del
Gremi d'Àrids de Catalunya davant la Comissió de
Política Territorial perquè expliquin la previsió que
hi ha en l'abastament d'àrids per a l'obra pública a
Catalunya fins al 2007 (tram. 357-00057/07). Acord
de tenir la sessió de compareixença. p. 71

Compareixença dels representants de
la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Ca-
talunya davant la Comissió de Política Territorial
perquè presentin l'informe titulat: «La construcció
catalana el 2003, perspectives per al 2004» (tram.
357-00058/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 71

Compareixença de la secretària gene-
ral de Joventut davant la Comissió d’Estudi de la
Situació de les Polítiques de Joventut a Catalunya
perquè informi sobre les polítiques de joventut del
Govern (tram. 357-00066/07). Correcció d’errades
de publicació (BOPC 65). Substanciació. p. 71

4.55. Activitat parlamentària
4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 26, convocada
per al dia 17 de juny de 2004. p. 72

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

Documentació relativa a l’Informe d’a-
valuació del grau de desenvolupament i dels resul-
tats d’aplicació de la renda mínima d’inserció del
trienni 2000-2002 (tram. 334-00016/07). Presenta-
ció i tramesa a la Comissió. p. 72

Memòria de l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades de l’any 2003 (tram. 334-00017/07).
Presentació i tramesa a la Comissió. p. 73

4.85. Sindicatura de Comptes

Resolució de 3 de juny de 2004, de
nomenament de funcionaris/àries auxiliars adminis-
tratius/ives com a resultat del procés selectiu codi
CO-D1/03, convocat per Resolució de 18 de març
de 2003. p. 73

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir definitivament
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió de Per-
sonal del Parlament de Catalunya (tram. 500-
00013/07). Adscripció. p. 74

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de secretari/ària de la Direcció
d’Informàtica del Parlament de Catalunya (tram.
500-00014/07). Nomenament de l’òrgan qualifi-
cador. p. 74

Nomenament d’un funcionari interí. p. 74

Declaració de situació d’excedència
voluntària per incompatibilitats d’una funcionària del
Parlament. p. 75

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. p. 75

Reconeixement d’antiguitat a un funci-
onari del Parlament. p. 76

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament. p. 76
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació de llocs de treball del Par-
lament de Catalunya
Tram. 221-00001/07

Aprovació: Comissió de Govern Interior
Sessió núm. 6, 26.05.2004

COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR

La Comissió de Govern Interior, vista la proposta pre-
sentada pel director de Govern Interior, aprova l’actua-
lització dels llocs de treball següents:

OÏDORIA DE COMPTES I CAIXA

1. Alta

Nom del lloc: gestor/a econòmic/a

Grup: C

Nivell: 8

Dotació: 2

Palau del Parlament, 10 de juny de 2004

La secretària primera El president del Parlament
Anna Miranda i Torres Ernest Benach i Pasqual

Modificació de la relació de llocs de
Treball de la Sindicatura de Comptes

COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR

La Comissió de Govern Interior aprova la següent mo-
dificació de llocs de treball de la Sindicatura de Comp-
tes:

Lloc de treball Dotació Grup Nivell Comp. específic

Supervisor/a 1 A 30 30.025,08

Auditor/a 4 A 24 19.442,76

Ajudant/a auditor/a 1 B 20 5.838,96

Secretari/ària del Síndic 1 C 18 6.830,04

Director del Gabinet del Síndic Major 1 A 30 Retribució total
80.662,26

Total dotacions 8

1.01.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Així mateix, aprova també la modificació de la deno-
minació del Cap del gabinet del Síndic major, pel de
Tècnic del gabinet del Síndic major

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

La secretària segona El president del Parlament
Carmen Carretero Romay Ernest Benach i Pasqual

Modificació de llocs de treball del Sín-
dic de Greuges

COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR

La Comissió de Govern Interior, considerada la propos-
ta presentada pel Síndic de Greuges, aprova la modifi-
cació següent de llocs de treball del Síndic de Greuges:

2. PERSONAL EVENTUAL

Denom. Lloc Grup equiparable Nivell Observacions Dotació

Alta:
Assessor/a A 5 bis 1

Així mateix, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 8.1 de les Normes Bàsiques del Síndic de Greuges
en la redacció donada per la modificació de 19 de no-
vembre de 1996, aprova la següent equiparació de les
quanties de les retribucions bàsiques dels llocs de tre-
ball del Síndic de Greuges amb les dels llocs de treball
del Parlament:

Grup Nivell Retribució Actual Retribució equiparada Dotació
Síndic (anual) Parlament (anual)

A 5 bis 28.729,12 33.193,86 2
C 8 16.709,14 19.453,98 7
C 8 bis 16.709,14 19.453,98 1
D 9 bis 14.811,44 16.679,32 4
D 10 12.974,22 16.679,32 3

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

El secretari tercer El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pasqual

1.01.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució 77/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la forest d’Arnui, a Lla-
vorsí (Pallars Sobirà)
Tram. 250-00032/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei per la qual s’insta el Govern a dur a ter-
me les accions necessàries davant la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre per tal que cedeixi el domini de la
forest d’Arnui a l’Ajuntament de Llavorsí (Pallars So-
birà), i a declarar d’utilitat pública aquests terrenys
(tram. 250-000032/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 3430).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a les accions que dugui a terme l’Ajun-
tament de Llavorsí (Pallars Sobirà) davant la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre per tal que li cedeixi el
domini de la forest d’Arnui.

b) Iniciar immediatament, per mitjà del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, els tràmits d’estudi per a de-
clarar, si escau, el bosc d’Arnui com a forest d’utilitat
pública, d’acord amb el que disposa la Llei 6/1988, del
30 de març, forestal de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina Manel Ibarz i Casadevall

Resolució 78/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la realització d’una pro-
va pilot d’infraestructura comuna de
telecomunicacions (ICT) de titularitat
pública
Tram. 250-00072/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la realització d’una prova pilot
d’infraestructura comuna de telecomunicacions (ICT)
de titularitat pública en alguna nova actuació urbanís-
tica de l’Administració de la Generalitat (tram. 250-
00072/07), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 3773).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Estudiar la realització d’una prova pilot d’infraes-
tructura comuna de telecomunicacions (ICT) de titula-
ritat pública en alguna nova actuació urbanística que
emprengui l’Administració de la Generalitat, amb l’ob-
jectiu d’analitzar la viabilitat d’aplicar-la a altres indrets
del territori de Catalunya.

b) Aprovar una normativa pròpia en matèria d’ICT.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina Manel Ibarz i Casadevall

Resolució 79/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la participació del Go-
vern i dels ajuntaments en la gestió
dels aeroports de Catalunya
Tram. 250-00082/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la participació del Govern i dels
ajuntaments en la gestió dels aeroports de Catalunya

1.10.
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(tram. 250-00082/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4675).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les
negociacions per tal d’aconseguir que el mateix Govern
i els ajuntaments concernits participin en la gestió dels
aeroports de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2004

El secretari en funcions El president de la Comissió
Joan Roma i Cunill Manel Ibarz i Casadevall

Resolució 80/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la riera de Rubí a l’altu-
ra del barri de les Fonts de Terrassa
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00083/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’arranjament de la riera de Rubí
a l’altura del barri de les Fonts de Terrassa (Vallès Oc-
cidental) (tram. 250-00083/07), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
4850).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorpo-
rar els estudis disponibles sobre la riera de Rubí a l’al-
tura del Ranxo, al barri de les Fonts de Terrassa (Vallès
Occidental), a la Planificació dels espais fluvials (PEF)
del Baix Llobregat, i a prioritzar i programar les actu-
acions que en derivin.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari en funcions El president de la Comissió
Joan Roma i Cunill Manel Ibarz i Casadevall

Resolució 81/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’arranjament de carre-
teres de les comarques de la Noguera,
l’Urgell i el Segrià
Tram. 250-00090/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 2 d’abril de 2004, ha estudiat el text de la Proposi-
ció no de llei sobre l’arranjament de les carreteres de les
comarques de la Noguera, l’Urgell i el Segrià que es
veuran afectades per l’increment del volum de trànsit
aportat per la futura autovia A2 (tram. 250-00090/07),
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 4348), i pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 4676).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reparar la senyalització corresponent als semàfors
amagats de les travesseres de la carretera C-53 i estu-
diar la possibilitat d’instal·lar nous semàfors amagats a
les travesseres d’Algerri i Castelló de Farfanya (Nogue-
ra) de la carretera C-26.

b) Redactar un estudi sobre la conveniència de cons-
truir una variant de la carretera C-26 a Castelló de
Farfanya, adequant les entrades i sortides del municipi
per a assegurar-ne la connectivitat.

c) Analitzar la connectivitat de l’autovia de Lleida al
túnel de Viella (A-14) amb la carretera C-26 al terme
municipal d’Alfarràs (Segrià).

d) Impulsar, juntament amb el Govern de l’Estat, les
obres pertinents de millorament de la sortida 504 de
l’autovia A-2 en la seva connexió amb la C-53 a An-
glesola (Urgell).

e) Estudiar el possible millorament de la connexió de la
carretera C-53 amb el camí d’accés a Bellmunt d’Ur-
gell (Noguera).

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari en funcions El president de la Comissió
Joan Roma i Cunill Manel Ibarz i Casadevall

1.10.
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Resolució 82/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el reforçament del ferm
de la carretera C-1412 entre els Prats
de Rei i Copons (tram. 250-00091/07).
Tram. 250-00091/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la remodelació i el millorament de
la carretera C-1412 en el tram comprès entre Copons i
els Prats de Rei (Anoia) (tram. 250-00091/07), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 4349).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar el
projecte de construcció corresponent a l’actuació de
reforçament del ferm de la carretera C-1412 entre els
Prats de Rei i Copons, de manera que estigui enllestit
durant el tercer trimestre del 2004.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari en funcions El president de la Comissió
Joan Roma i Cunill Manel Ibarz i Casadevall

Resolució 84/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre el restabliment del Grup
de Treball de Reordenació dels Peat-
ges
Tram. 250-00141/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 8, 27.05.2004, DSPC-C 62

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el restabliment del Grup de Tre-
ball de Reordenació dels Peatges (tram. 250-00141/07),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir el
Grup de Treball de Reordenació dels Peatges, perquè,
d’acord amb els estudis i les conclusions aprovats per
aquest Grup el 21 de juliol de 1999 i el 21 de juliol de
2002, analitzi, programi, controli i verifiqui les mesu-
res de reducció progressiva o d’eliminació selectiva, si
escau, de peatges i els mecanismes financers per a com-
pensar les empreses concessionàries, tenint en compte,
pel que fa a aquest Grup, que:

a) Hi ha d’haver representants de les administracions
concedents i titulars de les xarxes viàries –Estat i Ge-
neralitat–; de les societats concessionàries d’autopistes;
dels ajuntaments afectats, mitjançant les principals as-
sociacions de les entitats locals –Associació Catalana
de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de
Catalunya–; del Consorci Entitat Mixta Xarxa Viària;
de les persones usuàries, per mitjà del Reial Automòbil
Club de Catalunya i l’Organització de Consumidors i
Usuaris de Catalunya; de la Cambra de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Catalunya, i dels sindicats més re-
presentatius en aquest sector, a més d’un membre de
cada grup parlamentari del Parlament.

b) Ha de donar compte periòdicament de la seva acti-
vitat a la Comissió de Política Territorial del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari en funcions El president de la Comissió
Joan Roma i Cunill Manel Ibarz i Casadevall

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe 02/2002
sobre el Compte general de les corpo-
racions locals, corresponent a l’exerci-
ci del 2001
Tram. 258-00001/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
65)

Al BOPC 65, pàg. 7.

On diu:

«La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut
l’Informe en la sessió núm. 2, tinguda el dia 28.05.2004
(DSPC-C 65).»

Ha de dir:

«La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut
l’Informe en la sessió núm. 2, tinguda el dia 28.05.2004
(DSPC-C 66).»

1.30.06.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de la Conselleria en
Cap o Conselleria Primera
Tram. 200-00005/07

Text presentat
Reg. 6620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 25 de maig de 2004, a propos-
ta del President es va aprovar l’avantprojecte de Llei del
conseller o la consellera en cap i es va autoritzar el
Conseller en cap per presentar-lo al Parlament.

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, l’u de juny de dos mil quatre.

Ernest Maragall i Mira
Secretari del Govern

PROJECTE DE LLEI DE LA CONSELLERIA EN CAP O CON-
SELLERIA PRIMERA

L’Estatut d’autonomia no preveu de forma expressa la
figura del conseller o consellera en cap dins el sistema
institucional de la Generalitat però en permet la creació
i regulació, ja que deixa un marge ampli al legislador a
l’hora de configurar l’estructura del Govern i preveu la
possibilitat que el president de la Generalitat delegui
funcions executives en els consellers.

La figura del conseller o consellera en cap té el seu
precedent a l’Estatut de Catalunya de 1932 i uns ante-
cedents més propers, ja dins el marc estatutari vigent,
tant en l’anterior com en la present legislatura, on ha
estat regulada per decret. L’experiència recent posa en
relleu la insuficiència d’una regulació articulada sobre
la base de disposicions reglamentàries i amb un impor-
tant component de conjunturalitat, i aconsella d’establir
un marc normatiu que doti la figura d’un rang legal
coherent amb la posició institucional que li correspon
dins el Govern.

Aquesta Llei parteix del caràcter potestatiu del nome-
nament i cessament pel president o presidenta de la
Generalitat d’un conseller o consellera en cap, i deter-
mina els elements bàsics de l’àmbit institucional i del

règim jurídic d’aquesta figura per al supòsit en què la
presidència de la Generalitat decideixi incloure-la en el
Govern.

Dins d’aquests elements bàsics cal destacar la integra-
ció del conseller o consellera en cap en el Govern, si-
gui o no titular d’un departament, i l’articulació del
càrrec entorn d’un nucli de competències pròpies que
reflecteixen la seva posició preeminent dins el Govern
com a òrgan encarregat de desenvolupar les directrius
generals de l’acció de govern establertes per la presi-
dència de la Generalitat i de coordinar-ne l’execució.

Les competències pròpies del conseller o consellera en
cap poden ser completades mitjançant l’atribució per
delegació de competències que corresponen a la matei-
xa presidència de la Generalitat. Les competències de-
legades constitueixen una esfera d’actuació del conse-
ller o consellera en cap que connecta amb la previsió
establerta a l’article 36.3 de l’Estatut d’autonomia. La
present Llei perfila el marc normatiu d’aquesta delega-
ció: en delimita l’abast i en precisa el règim jurídic,
respectant el seu caràcter potestatiu i la temporalitat que
deriva de la seva regulació estatutària i mantenint, en tot
cas, la responsabilitat política de la presidència de la
Generalitat davant el Parlament.

La regulació per llei de la figura del conseller o conse-
llera en cap també és el marc adequat per vincular a
aquesta figura les funcions de suplència i substitució de
la presidència de la Generalitat, atesa la preeminència
que aquella té dins l’estructura del Govern en relació
amb la resta de consellers i conselleres. Aquesta matei-
xa posició de preeminència també obliga al reconeixe-
ment d’un estatut personal diferenciat.

La novetat institucional que implica aquesta Llei amb
el reconeixement legal del conseller o consellera en cap
comporta la necessitat d’adaptar el marc normatiu ins-
titucional de la Generalitat a aquest nou escenari, amb
la introducció de les modificacions corresponents a la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Presi-
dent i del Consell Executiu de la Generalitat, i a la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procedi-
ment i règim jurídic de l’Administració de la Genera-
litat de Catalunya.

Finalment, convé remarcar que el que estableix aquesta
Llei s’haurà d’ajustar, si s’escau, a les determinacions
que resultin de la reforma de l’Estatut d’autonomia.

ARTICLE 1. POTESTAT DE NOMENAMENT I CESSAMENT

1.1 El president o presidenta de la Generalitat pot de-
signar un conseller o consellera en cap. El nomenament
i cessament del conseller o consellera en cap es fan per
decret del president o presidenta de la Generalitat.

1.2 La denominació de conseller o consellera en cap
pot substituir-se per la de conseller primer o conselle-
ra primera quan la presidència de la Generalitat faci ús
de la potestat prevista a l’apartat 1.

ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC

El conseller o consellera en cap es regeix pel que esta-
bleix aquesta Llei i, en el seu defecte, per la legislació
general sobre organització i funcionament del Govern.

3.01.01.
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ARTICLE 3. INTEGRACIÓ EN EL GOVERN

3.1 El conseller o consellera en cap forma part del
Govern.

3.2 El conseller o consellera en cap pot ser titular del
Departament de la Presidència o d’un altre departament
amb competències relacionades amb àrees que la pre-
sidència consideri prioritàries.

3.3 En cas que, d’acord amb el que preveu l’apartat 2,
el conseller o consellera en cap sigui titular d’un depar-
tament, assumeix, a més de les atribucions que li assig-
na aquesta Llei, les que corresponen a la conselleria de
la qual és titular.

ARTICLE 4. COMPETÈNCIES PRÒPIES

En el marc de les directrius generals de l’acció de go-
vern establertes per la presidència de la Generalitat i de
les determinacions que aquesta adopti per a assegurar-
ne la continuïtat, corresponen al conseller o consellera
en cap les funcions següents:

a) Desplegar les directrius generals de l’acció de govern
i vetllar per la seva aplicació.

b) Convocar i presidir les comissions del Govern, en el
cas que se n’hagin creat.

c) Facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al
Govern.

d) Impulsar i coordinar l’activitat dels departaments i,
en el seu cas, dels consellers o conselleres que no són
titulars d’un departament, amb l’establiment, quan cal-
gui, d’estratègies de planificació i d’actuació conjunta.

e) Ser informat sobre els projectes de decret que afec-
tin competències de més d’un departament, abans de
ser sotmesos a l’aprovació del Govern.

f) Proposar a la presidència de la Generalitat la resolu-
ció dels conflictes d’atribucions entre consellers o con-
selleres i entre d’altres òrgans o organismes dependents
de diferents departaments.

g) Encomanar a un conseller o consellera que s’encar-
regui del despatx d’un departament o de les funcions
d’una altra conselleria en cas d’absència, malaltia o
impediment del titular, fet del qual ha de donar comp-
te a la presidència de la Generalitat i al Parlament.

h) Coordinar l’activitat de les delegacions territorials
del Govern.

ARTICLE 5. COMPETÈNCIES DELEGABLES PER LA PRESI-
DÈNCIA

5.1 El president o presidenta de la Generalitat pot de-
legar en el conseller o consellera en cap les funcions
següents:

a) Convocar i presidir reunions del Govern.

b) Coordinar el programa legislatiu del Govern i l’ela-
boració de normes de caràcter general.

c) Coordinar l’acció exterior del Govern.

d) Demanar de fer un debat general al Parlament.

e) Les altres funcions executives que li assignin les
lleis.

5.2 La competència a què es refereix la lletra a) de
l’apartat 1 es pot delegar per a reunions concretes del
Govern, o bé amb caràcter general per a les reunions
del Govern que reuneixin els requisits que s’especifi-
quin en la delegació. En cap cas no poden ser objecte
de delegació les funcions de convocar i presidir les re-
unions de Govern en què es fixin directrius polítiques
generals.

ARTICLE 6. RÈGIM JURÍDIC DE LA DELEGACIÓ

6.1 La presidència de la Generalitat ha de donar compte
immediatament al Parlament de l’exercici de la seva
facultat de delegació, indicant-ne l’abast.

6.2 Els actes de delegació s’han de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 7. VIGÈNCIA DE LA DELEGACIÓ I RESPONSABILI-
TAT POLÍTICA DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

7.1 La delegació de funcions s’entén sempre sens per-
judici de la responsabilitat política directa del president
o presidenta de la Generalitat davant el Parlament.

7.2 La presidència de la Generalitat pot recuperar les
funcions delegades en qualsevol moment. En aquest
cas, també s’han de complir els requisits que estableix
l’article 6.

ARTICLE 8. RELACIONS AMB EL PARLAMENT

Pel que fa a les relacions amb el Parlament, al marge de
les funcions a què fan referència els articles 4.c) i 5.1.d)
i de les restants funcions que l’ordenament jurídic atri-
bueix als membres del Govern, correspon al conseller
o consellera en cap:

a) Fer una intervenció específica en els debats generals
sobre acció política i de govern.

b) Respondre les preguntes amb resposta oral adreça-
des al president o presidenta de la Generalitat, quan
aquest ho determini per causes justificades.

ARTICLE 9. FUNCIONS DE SUPLÈNCIA I SUBSTITUCIÓ DE LA

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

9.1 El conseller o consellera en cap assumeix les fun-
cions representatives i executives de la presidència de
la Generalitat en els casos d’absència o malaltia de la
persona que n’és titular.

9.2 En cas de mort del president o presidenta de la
Generalitat, o en cas que aquest cessi per notòria inca-
pacitat permanent, reconeguda pel Parlament, que l’in-
habiliti per a l’exercici del càrrec, el president o presi-
denta és substituït interinament en les seves funcions
pel conseller o consellera en cap.

ARTICLE 10. ESTATUT PERSONAL

El reglament o reglaments corresponents han d’establir
els drets i deures, el tractament i les precedències del
conseller o consellera en cap a fi de fer palesa la pree-
minència d’aquest càrrec respecte a la resta dels conse-
llers o conselleres del Govern. En els aspectes no pre-
vistos en la seva normativa específica, l’estatut personal
del conseller o consellera en cap és el que s’aplica amb
caràcter general a la resta de consellers o conselleres.

3.01.01.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Es modifica l’article 59.2 de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del Consell Execu-
tiu de la Generalitat, el qual passa a tenir la redacció
següent:

«2. En els quatre primers casos a què es refereix l’apar-
tat anterior, el President de la Generalitat haurà de con-
tinuar en l’exercici del càrrec fins que el seu successor
n’haurà pres possessió. En el darrer cas, així com en cas
de mort, el President serà substituït interinament en les
seves funcions pel conseller en cap o, en el seu defec-
te, pel conseller que ocupi el primer lloc en l’ordre
protocol·lari, i el President del Parlament convocarà la
Cambra per a l’elecció del nou President de la Genera-
litat dins els vuit dies següents.»

SEGONA

Es modifica l’article 63 de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del Consell Execu-
tiu de la Generalitat, el qual passa a tenir la redacció
següent:

«Article 63

»1. Correspon també al President de la Generalitat:

»a) Coordinar el programa legislatiu del Govern i l’ela-
boració de normes de caràcter general.

»b) Convocar i presidir les comissions del Govern, en
el cas que se n’hagin creat.

»c) Facilitar la informació que el Parlament sol·liciti al
Govern.

»d) Encomanar a un conseller o consellera que s’encar-
regui del despatx d’un departament o de les funcions
d’una altra conselleria en cas d’absència, malaltia o
impediment del titular, fet del qual ha de donar comp-
te al Parlament.

»e) Les altres funcions executives que li assignin les
lleis.

»2. Les funcions a què fan referència les lletres b), c)
i d) de l’apartat 1 corresponen a la presidència de la
Generalitat excepte en cas que hagi nomenat un conse-
ller o consellera en cap.»

TERCERA

Es modifica l’article 64 de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del Consell Execu-
tiu de la Generalitat, el qual passa a tenir la redacció
següent:

«Article 64

»1. Sens perjudici del que preveu l’apartat 2, el Presi-
dent de la Generalitat pot delegar en un conseller, amb
caràcter temporal, totes o part de les funcions incloses
a l’article 63.1, de la qual cosa ha de donar compte al
Parlament. Les funcions delegades poden ésser recupe-
rades pel President en qualsevol moment.

»2. En cas que hagi nomenat un conseller en cap, el
President només pot delegar en un altre conseller les
funcions a què fa referència la lletra e) de l’article 63.1,

i pot delegar en el conseller en cap, a més de les funci-
ons esmentades, la resta de les funcions que consten a
la Llei de la conselleria en cap o conselleria primera.»

QUARTA

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 93 de la Llei 3/1982,
de 23 de març, del Parlament, del President i del Con-
sell Executiu de la Generalitat, amb el text següent:

«3. El President de la Generalitat pot acordar que les
preguntes que se li adrecin per a ser respostes oralment
en el Ple o en una Comissió siguin respostes pel conse-
ller en cap, per causes justificades.»

CINQUENA

Es modifica l’article 52.1 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que
passa a tenir la redacció següent:

«1. Els conflictes d’atribucions positius o negatius en-
tre òrgans o organismes autònoms dependents de dife-
rents Departaments són resolts pel President de la Ge-
neralitat i han de constar en l’acta de la corresponent
sessió del Govern. En cas que s’hagi nomenat un con-
seller en cap, els conflictes esmentats són resolts a pro-
posta d’aquest.»

SISENA

Es modifica l’article 53.1 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que
passa a tenir la redacció següent:

«1. Sens perjudici del que estableix l’article 52.1, els
conflictes d’atribucions entre òrgans o organismes de-
pendents de diferents Departaments poden ésser resolts
mitjançant l’arbitratge administratiu d’una comissió
nomenada a aquest efecte pel President de la Genera-
litat. En cas que el Govern compti amb un conseller en
cap, la comissió és nomenada a proposta d’aquest».

SETENA

La competència establerta a la lletra c) de l’article 4 i
les delegacions previstes a les lletres b) i c) de l’article
5.1 són sens perjudici que les funcions executives cor-
responents puguin ser atribuïdes als departaments del
Govern que la presidència de la Generalitat consideri
oportú.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text de l’avantprojecte de llei de la Conselleria en
Cap o la Conselleria primera.

2. Memòria per a l’elaboració del projecte de llei.

3. Informe econòmic.

4. Informe d’impacte de gènere.
3.01.01.
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5. Informe jurídic.

6. Informe del Consell Tècnic de la Generalitat de Ca-
talunya.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei d’horaris comercials
Tram. 200-00006/07

Text presentat
Reg. 6862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 25 de maig de 2004, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller de Comerç, Turisme i Con-
sum s’aprova l’Avantprojecte de Llei d’horaris comer-
cials i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el pre-
senti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-sis de maig de dos mil
quatre.

Ernest Maragall i Mira
Secretari del Govern

PROJECTE DE LLEI D’HORARIS COMERCIALS

PREÀMBUL

Aquesta Llei vol preservar el model comercial català
que es caracteritza per l’equilibri entre els diferents
formats de la distribució detallista sobre la base d’una
important presència de la petita i mitjana empresa co-
mercial en trama urbana.

El comerç urbà de proximitat exerceix una important
funció social. D’una banda, constitueix un element clau
en la configuració del territori i dels pobles, ciutats i
barris de Catalunya, vertebrant-los, fent-los conviven-
cials i segurs. D’altra banda, garanteix el proveïment
d’aquelles persones que, per edat o per altres circum-
stàncies, tenen dificultats de mobilitat. En aquest sen-
tit, el comerç urbà constitueix un dels màxims expo-
nents del nostre estil de vida i del nostre model de ciutat
mediterrània.

El comerç urbà de proximitat, integrat en la seva major
part per petites empreses, compleix també una impor-
tant funció econòmica, atès que constitueix un factor
clau en la creació de treball autònom i en la redistribu-
ció de la renda.

Correspon al Govern i al Parlament de Catalunya exer-
cir les competències que els atorga l’Estatut d’Autono-
mia en matèria de comerç interior i, per tant, cal adop-
tar aquelles mesures d’ordenació que siguin necessàries
per garantir l’equilibri entre formats de comerç. Altra-
ment es generaria un procés de desertització dels cen-
tres urbans, i una sensible alteració quantitativa i qua-
litativa de l’ocupació en el comerç.

En aquest context, la regulació dels horaris constitueix
un element cabdal de l’ordenació del comerç. D’una
banda, cal que els horaris comercials permetin atendre
de manera adequada les necessitats de la ciutadania i
facilitin la compra en aquells moments concrets de
l’any en que es generen puntes de demanda. De l’altra,
fer possible l’equilibri entre les grans empreses de dis-
tribució i el conjunt d’empreses petites i mitjanes que
configuren el comerç urbà de proximitat a més de tenir
molt en compte el dret dels treballadors i treballadores
del comerç a compaginar la seva vida laboral amb les
seves relacions personals i familiars.

La Resolució del Parlament Europeu de 12 de desem-
bre de 1996 sobre el treball dominical demanava als
estats membres que prestessin la deguda atenció a les
tradicions culturals, socials i religioses així com a
les necessitats familiars de la ciutadania, reconeixent el
caràcter especial del diumenge com a dia de descans.
També es demanava als estats membres que ajustessin
la normativa d’obertura dels comerços a la normativa
sobre temps de treball del personal treballador assala-
riat pel que fa al descans dominical.

ARTICLE 1. HORARI GENERAL

1.1 Tots els establiments comercials de venda al públic
de mercaderies poden establir l’horari de la seva acti-
vitat, sens perjudici dels drets reconeguts als treballa-
dors i treballadores, tenint en compte les normes se-
güents:

a) Els establiments comercials no podran romandre
oberts, ni realitzar cap activitat de venda, entre les
22’00h i les 7’00h. En tot cas els dies 24 i 31 de desem-
bre els establiments comercials avançaran el seu hora-
ri de tancament a les 20’00h.

b) El temps setmanal d’obertura els dies feiners és de
72 hores, com a màxim.

c) El nombre de diumenges i festius que poden roman-
dre oberts els establiments és de 8 a l’any en total.

d) El nombre màxim d’hores diàries que els establi-
ments comercials poden romandre oberts és de dotze.

e) Els establiments comercials romandran tancats els
dies 25 de desembre, 1 de gener i 1 de maig

1.2 Dins el marc establert en l’apartat precedent cada
comerciant o comercianta podrà fixar lliurement la dis-
tribució de l’horari global durant els dies feiners de la
setmana, com també l’horari corresponent als diumen-
ges i festius d’activitat autoritzada.

1.3 La Direcció General de Comerç podrà autoritzar la
prolongació fins a dues hores de l’horari de tancament
pels establiments situats en un determinat terme muni-
cipal, prèvia sol·licitud motivada de l’ajuntament amb
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aportació d’informes tant del Consell Comarcal com
dels ajuntaments adjacents.

ARTICLE 2. SUPÒSITS D’EXCLUSIÓ DE L’HORARI GENERAL

2.1 Les limitacions a què es refereix l’article anterior no
afecten els casos següents:

a) Els establiments dedicats essencialment a la venda
de productes de pastisseria, de xurreria, pa, plats prepa-
rats, premsa, flors i plantes, i les anomenades botigues
de conveniència, com també els establiments instal·lats
en punts fronterers, estacions i mitjans de transport ter-
restre, marítim i aeri; així com la venda de combustibles
i carburants.

b) Els establiments comercials ubicats en municipis tu-
rístics, d’acord amb el que estableix l’article 3 d’aques-
ta Llei.

c) Els ajuntaments, prèvia delimitació de l’àrea corres-
ponent, podran autoritzar l’obertura dels establiments
comercials situats a l’entorn immediat dels mercats de
marxants durant el mateix horari en que es celebri el
mercat. L’autorització acordada es comunicarà a la
Direcció General de Comerç.

d) Les farmàcies, que s’han de regir per la seva norma-
tiva específica.

e) Els establiments comercials situats en locals o recin-
tes d’afluència turística, tals com museus, monuments
i centres recreatius turístics, directament vinculats pel
producte comercialitzat.

f) Els establiments comercials situats en establiments
hotelers sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi tin-
gui caràcter permanent i no sigui possible l’accés direc-
te des del carrer. No s’inclouen en aquest supòsit les
activitats comercials ocasionals fetes en sales d’hotels,
de restaurants i similars habilitades a l’efecte, llevat de
les subhastes d’obres d’art expressament autoritzades
per la Direcció General de Comerç.

g) Els establiments comercials amb una superfície de
venda de fins a 120m2, com a màxim, que no pertanyin
a grups o cadenes de distribució ni operin sota el ma-
teix nom comercial i la seva oferta estigui orientada
exclusivament als productes de compra quotidiana.

h) Els establiments comercials situats en municipis de
menys de 5.000 habitants, amb una superfície de ven-
da de fins a 120m2, com a màxim, que no pertanyin a
grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix
nom comercial.

2.2 S’entén per botigues de conveniència els establi-
ments comercials la superfície de venda dels quals no
supera els 500 m2 i que distribueixen de manera simi-
lar la seva oferta entre tots i cadascun dels grups d’ar-
ticles següents: llibres, diaris i revistes; productes d’ali-
mentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles
diversos. Aquests establiments han de romandre oberts
al públic, almenys, durant 18 hores al dia durant tot
l’any.

2.3 No obstant, els establiments ubicats en municipis
turístics, les botigues de conveniència, i els establi-
ments amb superfície de fins a 120m2 detallats a l’apar-
tat 2.1.g) els dies 24 i 31 de desembre avançaran tam-

bé el seu horari de tancament a les 20’00h; i romandran
tancats els dies 25 de desembre, 1 de gener i 1 de maig.

ARTICLE 3. DETERMINACIÓ DELS MUNICIPIS TURÍSTICS

3.1 Es poden considerar municipis turístics, a efectes
del que estableix la present Llei aquells en els quals, per
afluència estacional, la mitjana ponderada anual de
població sigui superior al nombre de residents i el nom-
bre d’allotjaments turístics i/o segones residències su-
perior al nombre d’habitatges de residència primària, o
que siguin llocs de gran afluència de visitants per mo-
tius turístics.

3.2 Per determinar els municipis turístics exceptuats del
règim general, cal la proposta motivada de l’òrgan com-
petent de l’ajuntament directament afectat, especificant
si l’exclusió es demana per a la totalitat del municipi o
només per a una part i indicant el període de l’any al
qual es circumscriu la sol·licitud, i a la qual s’ha d’ad-
juntar el següent:

a) Informe de la cambra de comerç de l’àmbit territo-
rial afectat.

b) Informe de les associacions o agrupacions de comer-
ciants detallistes més representatives del sector comer-
cial en l’àmbit territorial implicat.

c) Informe de les agrupacions més representatives de
les persones consumidores i usuàries, per raó del terri-
tori afectat.

d) Informe de les organitzacions sindicals més repre-
sentatives en l’àmbit territorial de què es tracti.

e) Informe del Consell Comarcal.

3.3 El director o directora general de Comerç és l’òrgan
competent per aprovar o denegar la proposta o modifi-
car-la en els termes que consideri oportú, amb l’infor-
me previ de la Direcció General de Turisme. La propos-
ta s’entén aprovada si no s’ha dictat resolució expressa
en el termini de tres mesos a comptar de la seva presen-
tació juntament amb la totalitat de la documentació
preceptiva.

ARTICLE 4. PUBLICITAT DE L’HORARI COMERCIAL

A tots els establiments comercials s’ha d’exhibir l’ho-
rari adoptat, de tal manera que la informació sigui vi-
sible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

ARTICLE 5. INFRACCIONS

Les infraccions al règim d’horaris comercials que pre-
veu aquesta Llei es concreten en les següents:

a) Obertura d’establiment comercial en horari no auto-
ritzat

b) L’incompliment del temps màxim d’obertura dels
establiments comercials que estableix aquesta Llei.

c) L’obertura d’establiments comercials en diumenge o
dia festiu no inclòs en el calendari anual que reglamen-
tàriament s’estableixi.

d) La manca d’exposició de l’horari d’obertura que
practica l’establiment comercial, de forma visible al
públic, fins i tot quan l’establiment resti tancat.
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ARTICLE 6. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Les infraccions tipificades en aquesta Llei es poden
considerar com a lleus, greus o molt greus en funció
dels criteris següents:

6.1 Es consideren infraccions lleus:

Totes aquelles en les que no es procedent qualificar-les
com a greus o molt greus

6.2 Es consideren infraccions greus:

a) La reincidència en la comissió d’infraccions tipifica-
des a les lletres a), b) i c) de l’article, qualificades com
a lleus en un mateix període de dos anys.

b) Les infraccions a aquesta Llei quan l’empresa infrac-
tora disposi d’una quota en un sector del mercat supe-
rior al 10% en la seva àrea d’influència.

c) Les infraccions a aquesta Llei quan l’empresa infrac-
tora faci públic per qualsevol mitjà l’obertura no auto-
ritzada

6.3 Es consideren infraccions molt greus:

a) La reincidència en la comissió d’infraccions qualifi-
cades com a greus dins el mateix període de dos anys,
sempre que no sigui com a conseqüència de reincidèn-
cia en la comissió d’infraccions lleus.

b) Les infraccions a aquesta Llei quan l’empresa infrac-
tora disposi d’una quota en un sector del mercat supe-
rior al 20% en la seva àrea d’influència.

ARTICLE 7. SANCIONS

7.1 Les infraccions a que es refereix aquesta Llei, prè-
via instrucció del corresponent expedient administratiu
es sancionaran mitjançant l’aplicació de les mesures
següents:

a) Infraccions lleus: multa d’una quantia fins a 60.000
euros.

b) Infraccions greus: multa d’una quantia a partir de
60.000,01 euros fins a 300.500 euros.

c) Infraccions molt greus: multa d’una quantia a partir
de 300.500’01 euros fins a 600.000 euros.

7.2.1 Per a graduar l’import de la sanció, cal tenir en
compte la superfície de venda de l’establiment, la per-
tinença a una gran empresa o grup empresarial, el vo-
lum de vendes, la quantia del benefici il·lícit obtingut
com a conseqüència de l’actuació infractora, el grau
d’intencionalitat, el termini de temps durant el qual
s’hagi estat cometent la infracció, i la reincidència.

7.2.2 En tot cas quan l’empresa o el grup d’empreses a
que pertanyi l’establiment superi el 20% de la quota de
mercat en el conjunt de Catalunya s’aplicarà la sanció
corresponent en el seu grau màxim.

ARTICLE 8. REINCIDÈNCIA

A efectes d’aquesta Llei es considerarà que hi ha rein-
cidència quan en cometre una infracció el culpable hagi
estat sancionat amb anterioritat mitjançant resolució
ferma. No es consideraran els antecedents infractors
cancel·lats.

ARTICLE 9. CANCEL·LACIÓ D’ANTECEDENTS

9.1 Es consideren cancel·lats els antecedents infractors
quan hagin transcorregut:

a) 2 any, en les infraccions qualificades com a lleus.

b) 3 anys, en les infraccions qualificades com a greus.

c) 5 anys, en les infraccions qualificades com a molt
greus.

9.2 Els terminis comencen a comptar des de l’endemà
del dia en què hagi esdevingut ferma la resolució san-
cionadora.

ARTICLE 10. INSPECCIÓ, PROCEDIMENT I ÒRGANS SANCIO-
NADORS

10.1 Els ajuntaments exerciran les facultats d’inspecció
i instrucció del procediment que preveu aquesta Llei,
amb caràcter general. Pel que fa a la potestat sanciona-
dora dels ajuntaments correspon a l’òrgan competent
imposar sancions fins el límit de 60.000 euros.

10.2 Correspon al Departament competent en matèria
de comerç la imposició de sancions per la comissió
d’infraccions lleus i greus.

10.3 Correspon al Govern de la Generalitat la imposi-
ció de sancions per la comissió d’infraccions molt
greus.

ARTICLE 11. MULTES COERCITIVES

Els ajuntaments i el Departament competent en matè-
ria de comerç podran imposar multes coercitives fins el
límit de 6.000 euros.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

La Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, és
aplicable amb caràcter supletori a aquesta Llei en tot
allò que no reguli expressament aquest text.

SEGONA

Mitjançant Ordre del Departament de Comerç, Turisme
i Consum, escoltat el Consell assessor en matèria de
comerç de la Generalitat de Catalunya, s’establirà anu-
alment el calendari dels diumenges i festius en que
podran romandre oberts els establiments comercials.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els municipis que han estat considerats com a turístics
a efectes d’horaris comercials en virtut del procediment
establert pel Decret 41/1994, de 22 de febrer, mantenen
el règim autoritzat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queda de-
rogada qualsevulla disposició que s’hi oposi, llevat del
Decret 118/1995, de 3 d’abril, sobre la venda de pro-
ductes culturals la diada de Sant Jordi que es manté
vigent.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESPLEGAMENT

S’autoritza el Govern i el/la Conseller/Consellera com-
petents en matèria de comerç per dictar les normes ne-
cessàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Resolució del director general acordant la iniciació
dels tràmits

2. Memòria justificativa i taula de vigències

3. Estudi econòmic

4. Text de la disposició sotmès a consulta

5. Consultes realitzades

6. Esmenes presentades en fase de consulta

7. Informes preceptius

8. Modificacions introduïdes en el text com a resultat
de la fase de consulta i informes preceptius

9. Avantprojecte resultant per a la seva tramitació

11. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament
de Comerç, Turisme i Consum

12. Informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Projecte de llei de creació de l’Agència
Catalana del Consum
Tram. 200-00007/07

Text presentat
Reg. 6863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, Secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 25 de maig de 2004, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller de Comerç, Turisme i Con-
sum s’aprova l’Avantprojecte de Llei de creació de
l’agència catalana del consum i s’autoritza l’esmentat
Conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el vint-i-sis de maig de dos mil
quatre.

Ernest Maragall i Mira
Secretari del Govern

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA

DEL CONSUM

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Generalitat de Catalunya té assumida la competèn-
cia exclusiva en matèria de protecció dels drets de les
persones consumidores i usuàries en virtut de l’article
12.1.5 de l’Estatut d’Autonomia. En desplegament
d’aquest exercici, el Parlament de Catalunya ha apro-
vat al llarg de les diferents legislatures nombroses lleis
en estreta connexió amb la protecció de la seguretat, la
salut i els interessos econòmics de la població.

La defensa i protecció de les persones, en la seva ves-
sant de consumidores i usuàries, requereix cada vegada
més dotar-se d’instruments àgils i eficaços, que donin
resposta immediata a les seves necessitats i que actuïn
molt especialment en el camp de la prevenció i de la
resolució de conflictes.

Actualment, les competències en matèria de Consum
de la Generalitat s’exerceixen per mitjà de dues estruc-
tures administratives diferents. D’una banda, la subdi-
recció general de Consum, adscrita a la secretaria gene-
ral del Departament de Comerç, Turisme i Consum, en
virtut del Decret 68/2004. De l’altra, l’Institut Català
del Consum, com a organisme autònom creat per Llei
16/1987, de 9 de juliol, amb funcions d’informació,
difusió i formació.

La voluntat d’aquesta Llei és la de simplificar adminis-
trativament l’àrea de Consum, concentrant totes les
competències en una sola estructura que actuï de forma
global, per millorar l’agilitat i l’eficàcia dels procedi-
ments, evitar duplicitat de funcions i aglutinar tots els
recursos amb la màxima eficiència.

L’objectiu concret de Llei és la creació i organització de
l’estructura administrativa i de funcionament de l’Agèn-
cia Catalana del Consum, com a organisme autònom
administratiu, per tal que esdevingui la màxima autori-
tat en la planificació i l’execució de les polítiques de
consum del Govern de Catalunya.

Mitjançant aquest text, doncs, l’Agència Catalana del
Consum assumeix la totalitat de les competències de la
Generalitat en matèria de consum, entre les quals cal
remarcar les d’informació, formació, educació, medi-
ació, arbitratge, disciplina del mercat, inspecció, desen-
volupament normatiu, foment i relacions institucionals.

La Llei fixa les funcions concretes del nou organisme,
les quals giren a l’entorn de cinc eixos d’actuació fona-
mentals: la protecció de la seguretat i els drets de les
persones; la formació i l’educació; la potenciació de la
mediació i l’arbitratge; les relacions institucionals;
i la participació directa de les persones, representades
mitjançant les associacions de consumidors i usuaris i
els agents socials i econòmics.
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Per tal de garantir els drets inherents a tota persona,
com a consumidora de béns i productes i com a usuà-
ria de serveis, l’Agència Catalana del Consum exerci-
rà les funcions de prevenció –mitjançant l’anàlisi dels
productes i serveis–, el control de la disciplina del mer-
cat –mitjançant la inspecció i, si escau, la sanció admi-
nistrativa– i la proposta de desenvolupament normatiu
sobre tots aquells aspectes que afavoreixin aquests ob-
jectius.

En l’àmbit de la formació i l’educació l’Agència ins-
truirà els mecanismes adequats per tal que les persones
siguin coneixedores dels seus drets com a consumido-
res, impulsarà l’escola de consum amb l’objectiu
d’educar els joves en l’àmbit del consum responsable,
i formarà els agents econòmics en totes aquelles matè-
ries que ajudin a garantir la fluïdesa i la qualitat en les
relacions del mercat. Al mateix temps fomentarà un
model de consum sostenible social i ecològicament, i
potenciarà el coneixement del comerç just i solidari
i dels productes ecològics.

Una altra de les funcions de l’Agència serà la de poten-
ciar la mediació i l’arbitratge de consum, entenent que
aquestes dues fórmules són els instruments més adients
per resoldre de forma àgil i eficaç els conflictes que
sorgeixin en matèria de consum. D’una banda, l’Agèn-
cia organitzarà el funcionament de la Junta Arbitral de
Consum de la Generalitat i, de l’altra, cooperarà i fo-
mentarà el coneixement de les diferents Juntes existents
i de l’arbitratge en general.

En l’àmbit de les relacions institucionals, es preveu la
col·laboració i coordinació amb totes les administraci-
ons públiques dels diferents àmbits territorials locals i
estatals quan actuïn en l’exercici de les funcions pròpi-
es de l’àmbit del consum. Així mateix, l’Agència man-
tindrà les relacions amb les institucions europees i la
seva participació amb la xarxa d’alertes, i col·laborarà
en matèria de reclamacions transfrontereres d’acord
amb els criteris de la Comissió Europea.

Finalment, la intenció d’aquesta Llei és obrir al màxim
les portes a la participació de totes les persones –repre-
sentades per mitjà de les associacions de consumidors
i usuaris– i de la resta d’agents que intervenen en l’àm-
bit del consum, tant públics com privats. Aquesta par-
ticipació es dóna tant en el propi consell de direcció,
com en la previsió de crear òrgans assessors, comissi-
ons i ponències tècniques d’acord amb l’article 12 de
la Llei.

L’aprovació d’aquesta Llei implica la supressió de
l’Institut Català del Consum, atès que les seves funci-
ons queden subsumides pel nou òrgan.

TEXT DE LA LLEI

ARTICLE 1. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DEL CON-
SUM

Es crea l’Agència Catalana del Consum, com a organis-
me autònom administratiu adscrit al departament de la
Generalitat que ostenta les competències en matèria de
Consum, que actua amb personalitat jurídica pròpia,
autonomia administrativa i econòmica i plena capacitat
d’obrar per al compliment dels seus objectius, d’acord

amb aquesta Llei i la resta de disposicions que li són
aplicables.

ARTICLE 2. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

Els objectius de l’Agència Catalana del Consum són
definir, planificar i executar les polítiques de la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de defensa i protecció
de les persones consumidores i usuàries.

Les competències assignades a l’Agència Catalana del
Consum són totes aquelles que corresponen a la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de consum en virtut de
l’Estatut d’Autonomia, d’entre les quals es destaquen
les d’informació, formació, educació, assessorament,
mediació, arbitratge, inspecció i control de la discipli-
na del mercat, difusió, promoció, foment, relacions ins-
titucionals i defensa dels drets de les persones en l’àm-
bit del consum.

ARTICLE 3. FUNCIONS

Per acomplir els seus objectius, l’Agència Catalana del
Consum desenvoluparà les funcions següents:

a) Orientar, informar i assessorar les persones consumi-
dores i usuàries sobre llurs drets i la manera d’exercir-
los.

b) Promoure i dur a terme actuacions d’estudi i avalu-
ació de les dinàmiques de consum per tal d’establir
mecanismes que permetin una millor elecció de les
persones consumidores i usuàries entre els productes i
serveis més adequats a llurs necessitats i disponibilitats.

c) Vetllar per tal que els productes i serveis posats a
disposició dels consumidors i usuaris incorporin els
nivells legalment exigibles de seguretat i d’informació,
i establir campanyes de prevenció dirigides especial-
ment a evitar el frau, la publicitat enganyosa i la utilit-
zació de clàusules abusives.

d) Fomentar i cooperar en el desenvolupament de les
associacions de consumidors i d’altres entitats que re-
alitzen actuacions relacionades amb la defensa i asses-
sorament de les persones consumidores usuàries.

e) Promoure la formació de les persones consumidores
i usuàries, amb especial atenció als col·lectius especial-
ment protegits, així com dels agents econòmics que
posen en el mercat els productes i serveis.

f) Fomentar les pràctiques d’un consum social i ecolò-
gicament sostenibles, en especial, pel que fa al consum
de productes i serveis que siguin respectuosos amb el
medi ambient, tant pel que fa als recursos naturals que
utilitzen com als residus que són susceptibles de ge-
nerar.

g) Promoure l’educació dels joves en els hàbits del
consum responsable.

h) Fomentar el consum de productes ecològics i pro-
moure el coneixement de l’oferta dels productes de
comerç just i solidari.

i) Establir acords i convenis de col·laboració amb els
agents econòmics per mitjà de les organitzacions em-
presarials i gremials representatives en matèria d’infor-
mació i assessorament, adreçat tant a les empreses co-
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mercials com als consumidors en l’àmbit dels objectius
i funcions de l’Agència Catalana del Consum.

j) Relacionar-se i cooperar amb totes les administraci-
ons públiques per tal d’avançar en la millora dels drets
i la protecció de les persones consumidores i usuàries.

k) Cooperar amb les administracions locals que exer-
ceixen competències en matèria de consum, potenciar
el desplegament de les oficines locals de consum, as-
sessorar-les en allò que sigui necessari per al millor
exercici de les seves funcions i subscriure-hi convenis
de col·laboració per tal de compartir la dotació dels
mitjans tècnics i materials adients per al compliment de
les seves finalitats.

l) Potenciar la mediació i l’arbitratge com a eines per a
la resolució dels conflictes en matèria de consum, orga-
nitzant el funcionament de la Junta Arbitral de Catalu-
nya i coordinant-se amb les juntes i òrgans arbitrals de
caràcter municipal que existeixin.

m) Exercir les competències en matèria d’inspecció i
sanció en l’àmbit del consum, d’acord amb les dispo-
sicions vigents.

n) Impulsar la protecció legal efectiva de les persones
consumidores i usuàries, endegant les accions judicials
que siguin oportunes.

o) Elaborar les propostes de disposicions relacionades
amb totes aquelles matèries que puguin afectar les per-
sones consumidores i usuàries, i informar les que facin
d’altres administracions en aquest àmbit.

p) Exercir totes les altres funcions que li siguin enco-
manades en relació a la protecció i defensa dels consu-
midors i usuaris.

q) Quan les funcions referides siguin concurrents amb
les d’altres administracions o organismes de la pròpia
Generalitat, s’exerciran amb subjecció als principis de
subsidiaritat, d’especialitat, de cooperació i de coordi-
nació.

ARTICLE 4. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l’Agència Català de Consum
són els següents:

a) La presidència

b) El consell de direcció

c) La direcció

ARTICLE 5. LA PRESIDÈNCIA

Ostenta la presidència de l’Agència la persona titular de
la conselleria competent en matèria de Consum, amb
les funcions següents:

a) Exercir la més alta representació i la màxima direc-
ció de l’Agència Catalana del Consum.

b) Convocar i presidir les reunions del consell de di-
recció.

c) Vetllar per l’acompliment dels objectius assignats a
l’Agència Catalana del Consum

d) Informar el Govern i el Parlament, quan així es re-
quereixi, de les actuacions dutes a terme per l’Agència
Catalana del Consum.

ARTICLE 6. EL CONSELL DE DIRECCIÓ

1. El consell de direcció està format per 32 membres,
que són els següents:

a) La persona que ostenti la presidència de l’Agència
Catalana del Consum

b) La persona a càrrec de la direcció de l’Agència Ca-
talana del Consum

c) Catorze vocalies en representació dels departaments
de la Generalitat de Catalunya, proposades pel Govern.

d) Quatre vocalies en representació de les organitzaci-
ons de consumidors i usuaris que ostentin la condició
de més representatives, proposades per aquestes.

e) Quatre vocalies en representació de l’Administració
local, proposades per les seves organitzacions represen-
tatives.

f) Dues vocalies en representació de les organitzacions
empresarials més representatives, proposades per
aquestes.

g) Dues vocalies en representació del Consell General
de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
de Catalunya, proposades per aquestes.

h) Dues vocalies en representació de les organitzacions
sindicals més representatives, proposades per aquestes.

i) Una vocalia de lliure designació de la persona que
ostenti la presidència entre persones de reconegut pres-
tigi en l’àmbit de la defensa dels consumidors i usua-
ris.

j) La persona a càrrec de la secretaria, que actuarà amb
veu i sense vot.

2. El nomenament dels membres del consell de direc-
ció es durà a terme per decret del titular de la conselle-
ria competent en matèria de Consum.

ARTICLE 7. FUNCIONS DEL CONSELL DE DIRECCIÓ

Les funcions del consell de direcció són les següents:

a) Aprovar el reglament de règim interior.

b) Debatre i aprovar els programes d’actuació anuals i
fer-ne el seu seguiment.

c) Aprovar els avantprojectes de pressupostos de
l’Agència.

d) Aprovar els comptes i la memòria anuals.

e) Debatre totes aquelles qüestions relacionades amb la
política de defensa i protecció de les persones consumi-
dores i usuàries, per iniciativa de la presidència, la di-
recció o els membres del consell.

f) Ésser informada i debatre en relació a les propostes
de disposicions de caràcter general impulsades per
l’Agència.

El consell de direcció serà convocat per la presidència,
a iniciativa d’aquesta o bé quan ho sol·liciti una terce-
ra part dels seus membres.

El procediment per a la convocatòria de les sessions
ordinàries i extraordinàries, els quòrums d’assistència
i les majories necessàries per a la presa de decisions
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seran establertes en el reglament de règim interior que
aprovi el consell de direcció.

ARTICLE 8. LA DIRECCIÓ

1. Les funcions de la persona a càrrec de la direcció són
les següents:

a) Dirigir l’Agència Catalana del Consum i fer complir
i executar els acords del consell de direcció.

b) Impulsar i supervisar totes les actuacions pròpies de
l’Agència Catalana del Consum.

c) Dirigir, ordenar, planificar, coordinar i programar els
mecanismes de control de l’aplicació de la normativa
sobre disciplina del mercat i defensa dels consumidors
i usuaris i programar els mecanismes de resolució arbi-
tral de conflictes.

d) Impulsar l’elaboració de disposicions de caràcter
general adreçades a l’orientació i defensa dels drets i
interessos dels consumidors i usuaris.

e) Elaborar l’avantprojecte de pressupostos de l’Agèn-
cia Catalana del Consum.

f) Ordenar i autoritzar les despeses i els pagaments.

g) Exercir la direcció superior del personal de l’Agèn-
cia Catalana del Consum.

h) Imposar les sancions administratives fins al límit
quantitatiu establert per les disposicions legals.

i) Assumir la representació legal ordinària de l’Agèn-
cia, tant judicial com extrajudicial.

j) Exercir qualsevol altra funció delegada per la presi-
dència i les que li atribueixin les disposicions vigents.

2. La persona a càrrec de la direcció de l’Agència Ca-
talana del Consum té rang orgànic de director/a gene-
ral, i és nomenada pel Govern, a proposta del titular de
la conselleria competent en matèria de Consum.

ARTICLE 9. LA SECRETARIA

La secretaria del consell de direcció serà una persona
funcionària de l’Agència, designada per la presidència,
a proposta de la direcció, i tindrà les funcions següents:

a) Trametre, per ordre de la presidència, les convocatò-
ries de les reunions del consell de direcció.

b) Assistir a les reunions del consell de direcció, amb
veu i sense vot, i aixecar-ne les actes corresponents.

c) Totes aquelles altres funcions que li siguin encoma-
nades per la presidència o la direcció.

ARTICLE 10. ESTRUCTURACIÓ ORGÀNICA

L’Agència s’estructurarà orgànicament per atendre les
funcions especificades a l’article 3, mitjançant decret
del Govern, a proposta de la persona que ocupi la con-
selleria competent en matèria de Consum.

ARTICLE 11. DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL

L’Agència descentralitzarà territorialment la seva actu-
ació administrativa per mitjà dels serveis territorials del
departament on estigui adscrita. Aquests serveis terri-
torials, quan a les actuacions en matèria de consum
dependran funcionalment de la direcció de l’Agència.

ARTICLE 12. ÒRGANS ASSESSORS DE L’AGÈNCIA

L’Agència pot crear en el seu sí grups de treball de ca-
ràcter temporal o permanent que tinguin la finalitat
d’estudiar qüestions i formular propostes relacionades
amb la producció, la distribució de productes i la pres-
tació de serveis als consumidors i als usuaris.

Així mateix, l’Agència impulsarà la creació d’òrgans
assessors, consultius i comissions interdepartamentals,
la composició, funcions i règim de sessions dels quals
seran especificats en cada cas mitjançant la disposició
que en reguli la seva creació.

ARTICLE 13. PERSONAL DE L’AGÈNCIA

1. L’Agència Catalana del Consum ha de tenir el per-
sonal laboral i funcionari necessari per al seu funciona-
ment.

2. El personal de l’Agència Catalana del Consum s’hi
ha d’adscriure de conformitat amb allò que estableix la
legislació sobre funció pública de la Generalitat.

3. En qualsevol cas, els llocs de treball que comporten
l’exercici de potestats públiques es reserven a personal
funcionari.

ARTICLE 14. RECURSOS ECONÒMICS

Per al seu funcionament, l’Agència compta amb els
recursos següents:

a) Les assignacions que anualment s’estableixin a càr-
rec dels pressupostos de la Generalitat.

b) Les aportacions procedents de fons estatals o comu-
nitaris destinats al compliment de les seves finalitats.

c) Les taxes o els altres ingressos públics que meriti per
la seva activitat.

d) Les subvencions, les aportacions i les donacions que
siguin atorgades a favor seu.

e) Els rendiments dels béns que li siguin adscrits i dels
que adquireixi en l’exercici de les seves funcions.

f) Qualsevol altre no previst en els apartats anteriors
que legítimament li correspongui.

ARTICLE 15. BÉNS PATRIMONIALS

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència Catalana del
Consum:

a) El conjunt de béns i de drets que li són adscrits pel
Govern per al compliment de les seves funcions.

b) Els béns i els drets propis de qualsevol naturalesa
que adquireixi per qualsevol títol jurídic.

2. Els béns adscrits conserven la qualificació jurídica
originària, sense que l’adscripció impliqui transmissió
del domini públic ni desafectació.

3. El règim patrimonial de l’Agència Catalana del Con-
sum és subjecte a la legislació vigent sobre el patrimoni
de l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE 16. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

1. La contractació de l’Agència Catalana del Consum
es regeix per les normes generals de contractació de les
administracions públiques.
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2. L’òrgan de contractació de l’Agència Catalana del
Consum és el/la seu/va Director/a.

ARTICLE 17. AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST

1. L’Agència Catalana del Consum ha d’elaborar anu-
alment un avantprojecte de pressupost amb l’estructura
que assenyali el Departament d’Economia i Finances,
i l’ha de trametre al departament de Comerç, Turisme
i Consum perquè l’incorpori en l’avantprojecte de pres-
supost d’aquest departament.

2. El règim pressupostari de l’Agència Catalana del
Consum és l’establert pel Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 3/2002, del 24 de desembre.

ARTICLE 18. RÈGIM DE CONTROL

1. L’Agència Catalana del Consum està sotmès al con-
trol de la Intervenció General de la Generalitat, d’acord
amb el que estableix el Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya.

2. L’Agència Catalana del Consum està sotmesa al rè-
gim de comptabilitat pública.

ARTICLE 19. RÈGIM SANCIONADOR

La competència per imposar sancions i per adoptar les
mesures necessàries per garantir la seguretat dels pro-
ductes destinats al mercat, correspon als òrgans esta-
blerts a la normativa reguladora de les infraccions i
sancions en matèria de disciplina del mercat i de defen-
sa dels consumidors i usuaris.

ARTICLE 20. DISSOLUCIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DEL

CONSUM

1. Es dissol l’Institut Català del Consum, organisme
autònom de caràcter administratiu adscrit al departa-
ment de Comerç, Turisme i Consum, creat per la Llei
16/1987, de 9 de juliol, de creació de l’Institut Català
del Consum.

2. La personalitat jurídica de l’Institut Català del Con-
sum resta extingida des de l’entrada en vigor d’aques-
ta Llei, i els mitjans personals i materials i els recursos
de l’Institut són integrats dins l’estructura administra-
tiva de l’Agència Catalana del Consum, la qual se su-
broga en totes les relacions jurídiques en què l’Institut
sigui subjecte actiu o passiu.

3. L’adscripció definitiva del personal funcionari que
ocupa llocs de treball dins l’estructurà de l’Institut serà
la quina resulti del decret d’estructuració orgànica de
l’Agència Catalana del Consum que aprovarà el Go-
vern de la Generalitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Les persones que ocupen llocs de treball en unitats que
resultin afectades per aquesta llei seguiran exercint les
seves funcions respectives mentre no es desplegui l’es-
tructura orgànica de l’Agència Catalana del Consum i
s’adaptin els nomenaments o es proveeixin els corres-
ponents llocs de treball.

SEGONA

Mentre no s’aprovi el reglament de règim interior de
l’Agència, el règim de convocatòria de les sessions,
quòrums d’assistència i majories necessàries per a la
presa de decisions seran els que es regulen en la legis-
lació vigent sobre funcionament dels òrgans col·legiats.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les normes i/o disposicions se-
güents:

a) La Llei 16/1987, de 9 de juliol, de creació de l’Ins-
titut Català del Consum.

b) Qualsevol altra disposició que contradigui el que
s’estableix en aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern i al titular de la conselleria com-
petent en matèria de Consum perquè dictin les normes
necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.

SEGONA

S’autoritza al Govern a dur a terme les modificacions
pressupostàries que siguin necessàries per traspassar a
l’Agència Catalana del Consum els recursos de l’Insti-
tut Català del Consum i de la subdirecció general de
Consum.

TERCERA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Índex

2. Memòria justificativa

3. Disposicions legals afectades i taula de vigències

4. Estudi econòmic

5. Departaments i altres organismes participants en
l’elaboració de la disposició

6. Text de la disposició sotmès a consulta

7. Consultes realitzades

8. Esmenes presentades en fase de consulta

9. Informes preceptius

10. Modificacions introduïdes en el text com a resultat
de la fase de consulta i informes preceptius

11. Informe jurídic

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
disposició transitòria primera de la Llei
3/1998, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental
Tram. 202-00002/07

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 27 de maig de 2004, d’acord amb l’article 97.1 i
concordants del Reglament, ha nomenat la Ponència
per a elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de
modificació de la disposició transitòria primera de la
Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administra-
ció ambiental (tram. 202-00002/07) i les esmenes pre-
sentades, que resta constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sra. Teresa Carrera González

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sr. Xavier Vendrell i Segura

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sr. Santiago Rodríguez i Serra

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa:

Sra. Bet Font i Montanyà

Palau del Parlament, 27 de maig de 2004

El secretari El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina  Manel Ibarz i Casadevall

Proposició de llei de modificació de la
Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 202-00018/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
65)

Al BOPC 65, pàg. 10, al primer paràgraf.

On diu:

«La Ponència de la Comissió de Política Cultural [... ]
formada pels diputats Sra. Marta Llorens i Garcia, Sr.
Josep M. Carbonell i Abelló, Sr. Carmel Mòdol i

Bresolí, Sra. Eva García i Rodríguez i Sra. Dolors Co-
mas d’Argemir i Cendra»

Ha de dir:

«La Ponència de la Comissió de Política Cultural [... ]
formada pels diputats Sra. Marta Llorens i Garcia, Sr.
Josep M. Carbonell i Abelló, Sr. Carmel Mòdol i
Bresolí, Sr. Santiago Rodríguez i Serra i Sra. Dolors
Comas d’Argemir i Cendra»

A la pàg. 11, a la signatura.

On diu:

«Marta Llorens i Garcia, G. P. de Convergència i Unió;
Josep M. Carbonell i Abelló, G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi; Carmel Mòdol i Bresolí, G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; M. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, G. P. d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa; Eva García i Rodríguez,
G. P. Popular de Catalunya»

Ha de dir:

«Marta Llorens i Garcia, G. P. de Convergència i Unió;
Josep M. Carbonell i Abelló, G. P. Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi; Carmel Mòdol i Bresolí, G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; M. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, G. P. d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa; Santiago Rodríguez i Ser-
ra, G. P. Popular de Catalunya»

Proposició de llei de modificació de la
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protec-
ció contra la contaminació acústica
Tram. 202-00019/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 6597 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, President del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, Portaveu, Belén Pajares i Ribas,
Àngels Olano Garcia, Josep Llobet Navarro, Santi
Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i Mias i Joan Berto-
meu i Bertomeu, Diputades i Diputats del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 106 i següents del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent proposició de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, té per objecte regular les mesu-
res necessàries per a prevenir i corregir la contamina-
ció acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el
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medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions,
i establir un règim d’intervenció administrativa aplica-
ble a tot el territori de Catalunya.

La llei esmentada, aprovada per unanimitat del Par-
lament de Catalunya, va ser pionera a l’Estat espanyol
i va suposar l’existència per primer cop d’una regula-
ció amb rang de llei sistemàtica, coherent i harmonit-
zada amb la normativa europea sobre les mesures de
protecció davant d’un dels episodis de contaminació
més freqüents i que més llacunes normatives presentava
fins a la seva aprovació. La llei, en aquest context, té
com a finalitats bàsiques garantir la protecció del dret
a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupa-
ment de la persona, el dret a la protecció de la salut i el
dret a la intimitat així com garantir el benestar i quali-
tat de vida dels ciutadans.

Aquesta legislació s’ha vist recentment reforçada com
a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitu-
cional de 23 de febrer de 2004 que, tot reiterant la Doc-
trina iniciada per la Sentència 119/2001, deixa ben clar
que el soroll disposa d’una capacitat suficient per a le-
sionar drets fonamentals de la persona, com el dret a la
intimitat personal i familiar, a la integritat física i mo-
ral o a la inviolabilitat del domicili, i que per aquest
motiu l’ordenament jurídic ha de garantir el mandat
constitucional de protegir la salut (article 43 CE) i el
medi ambient (article 45 CE) que es veuen greument
afectats per aquesta forma de contaminació.

II

Darrerament assistim a Catalunya a una creixent sensi-
bilització social davant les causes i els efectes que la
contaminació acústica provoca a la nostra societat. Es-
tudis de diferent procedència es refereixen a les conse-
qüències de diferent tipus que provoca la contaminació
acústica en les persones i el medi, i que van des de les
de caràcter mèdic, com trastorns en la son, alteracions
neurològiques, falta de concentració o estrès, fins a les
de caràcter sociològic, com l’augment d’episodis de
violència o d’agressivitat.

Una de les causes que provoquen aquest tipus de con-
taminació són els episodis provocats pels defectes i les
mancances de la construcció d’habitatges i de forma
especial pel que fa al grau d’aïllament acústic dels im-
mobles de nova construcció. A ningú se li escapa que
la insonorització dels habitatges és actualment nul·la o,
si més no reduïda, el que provoca que els que hi viuen
hagin de suportar en molts casos la contaminació acús-
tica externa a l’edifici en el que hi viuen, i l’interna
provocada pel mateix veïnat.

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, limita la protecció contra la
contaminació acústica a les noves construccions situa-
des en les zones de soroll a que es refereix l’article 6,
és a dir, les afectades per infraestructures de transport
viari, ferroviari, marítim i aeri, excloent-hi la resta
d’edificacions que poden adoptar mesures de protecció
amb caràcter voluntari. Per aquest motiu, la reforma
legal que el Grup Parlament del Partit Popular de Ca-
talunya proposa té per objectiu establir un major nivell

d’exigència del que actualment preveu la legislació
catalana, tot incorporant un plus de protecció quan a la
contaminació acústica causada per defectes de cons-
trucció dels habitatges i de prevenció del mateix.

La incorporació d’un article 13 (bis) en l’actual text
legal es centra en tres aspectes: 1) Exigir que els dife-
rents elements que componen les edificacions i les se-
ves instal·lacions compleixen les normes del Codi tèc-
nic de l’edificació; 2) Exigir a les instal·lacions i serveis
generals les mesures correctores necessàries per a evi-
tar que el soroll superi els límits legalment establerts;
3) Determinar la responsabilitat del propietari de les
instal·lacions pel que fa al seu manteniment; 4) Sotme-
tre l’obtenció de la llicència d’ocupació dels edificis als
certificats acreditatius de l’aïllament acústic dels ele-
ments que constitueixen els tancaments verticals de
façana i parets mitjanes, el tancament horitzontal i els
elements de separació amb sales que continguin fonts
de soroll.

Finalment, en seu de disposicions transitòries, la Llei
s’aplica a les edificacions de nova construcció acabades
a partir dels vuit mesos de l’entrada en vigor de la Llei
amb l’objectiu d’evitar que les construccions en curs es
vegin afectades de forma abrupte per l’entrada en vigor
de la norma.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament
presenta la següent

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2002,
DE 28 DE JUNY, DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ

ACÚSTICA:

ARTICLE ÚNIC

S’introdueix l’article 13 (bis) a la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
amb el següent redactat:

«Article 13 (bis)

Normes de protecció per a les noves construccions

1. Les condicions acústiques exigibles als diversos ele-
ments que componen l’edificació i les instal·lacions
d’aquesta, per al compliment de les determinacions
d’aquesta llei, són les del Codi tècnic de l’edificació.

2. Les instal·lacions i serveis generals de l’edificació
han de comptar amb les mesures correctores necessà-
ries per a evitar que el soroll i les vibracions transme-
sos per aquestes superin els límits establerts per la llei.

3. Els propietaris de les instal·lacions i serveis generals
de l’edificació són els responsables del seu manteni-
ment.

4. Per tal d’obtenir la corresponent llicència d’ocupa-
ció dels edificis, a més dels certificats que determini la
legislació vigent, s’exigiran els certificats acreditatius
de l’aïllament acústic dels elements que constitueixen
els tancaments verticals de façana i parets mitjanes, el
tancament horitzontal i els elements de separació amb
sales que continguin fonts de soroll».
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Les exigències establertes en aquesta Llei només seran
d’aplicació a les edificacions de nova construcció que
s’hagin acabat un cop transcorreguts vuit mesos des de
l’entrada en vigor de la Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Les repercussions econòmiques que suposi l’entrada en
vigor d’aquesta llei no seran exigibles fins el proper
exercici pressupostari.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2004

Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Be-
lén Pajares i Ribas, Àngels Olano Garcia, Josep Llobet
Navarro, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i
Mias, Joan Bertomeu i Bertomeu

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

3.10.13. DESIGNACIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

Elecció del Síndic de Greuges
Tram. 281-00001/07

Proposta de candidat
Reg. 7267 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 14.06.2004

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PELS GRUPS

PARLAMENTARIS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE

CATALUNYA, SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I D’INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(ICV-EA) (REG. 7267)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, de conformitat
amb els articles 143 del Reglament del Parlament i 5 de
la Llei 14/1983, de 20 de març, del Síndic de Greuges,
proposen Rafael Ribó i Massó, als efectes que la Co-
missió pugui presentar-lo al Ple, per a que l’elegeixi
Síndic de Greuges.

S’adjunta currículum del candidat proposat.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2004

Josep Huguet i Biosca, G. P. ERC; Miquel Iceta i
Llorens, G. P. SOC-CPC; Francesc Vendrell i Bayona,
G. P. PPC; Joan Boada i Masoliver, G. P. ICV-EA

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta al Ple

AL PLE DEL PARLAMENT

La Comissió del Síndic de Greuges, en sessió tinguda
el dia 15 de juny de 2004, d’acord amb l’article 5 de la
Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges, ha
acordat de proposar al Ple del Parlament el Sr. Rafael
Ribó i Massó com a candidat a Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2004

El secretari La presidenta de la Comissió
Albert Riera i Pairó Dolors Comas d’Argemir i Cendra

3.10.20. ALTRES DESIGNACIONS O ELECCIONS

Designació de tres membres del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 284-00015/07

Proposta de candidats
Reg. 7327

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP

PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR

DE CATALUNYA (REG. 7327)

Els Grups parlamentaris de Convergència i Unió, Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, d’Esquerra Republicana
de Catalunya, del Partit Popular de Catalunya, de con-
formitat amb el previst en els articles 4, 5 i apartat se-
gon de la Disposició Transitòria segona de la Llei 2/2000,
de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, eleven al Ple de la Cambra la proposta d’elecció de
les persones que a continuació es relacionen com a
membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya:

– Sr. Josep Maria Carbonell i Abelló

– Sr. Domènec Sesmilo i Rius

– Sr. Fernando Rodríguez Madero

Palau del Parlament, 10 de juny de 2004

Felip Puig i Godes, G. P. CiU; Miquel Iceta i Llorens,
G. P. SOC-CPC; Josep Huguet i Biosca, G. P. ERC;
Francesc Vendrell i Bayona, G. P. PPC

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden és-
ser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Designació d’un membre del Consell
Assessor de l’Institut Català de Finan-
ces
Tram. 284-00018/07

Proposta de candidat
Reg. 6844

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR

DE CATALUNYA (REG. 6844)

Molt Hble. Sr. Ernest Benach i Pasqual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

Atesa la renúncia presentada pel senyor Alexandre Pe-
drós Abelló, actualment Síndic de Comptes de Catalu-
nya, com a membre del Consell Assessor de l’Institut
Català de Finances, us fem avinent la designació del
senyor Pedro Lecuona Ortúzar en substitució seva, i
això de conformitat amb el que disposa l’article 26,
apartat sisè, del Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Institut Català de Finances.

Atentament,

Palau del Parlament, 7 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona
Portaveu del G. P. Popular

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Designació de dos membres del Con-
sell d’Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
Tram. 284-00019/07

Proposta de candidats
Reg. 7289

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA, PEL GRUP

PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 7289)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el
que estableix l’article 143 del Reglament de la Cam-

bra, comuniquen els següents candidats perquè siguin
escollits pel Parlament per formar part del Consell
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió:

Sra. Montserrat Nebot Roig

Sra. Núria Tió i Rotllan

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Felip Puig i Godes, G. P. CiU; Miquel Iceta i Llorens,
G. P. SOC-CPC; Josep Huguet i Biosca, G. P. ERC;
Francesc Vendrell i Bayona, G. P. PPC; Joan Boada i
Masoliver, G. P. ICV-EA

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden és-
ser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Designació d’un membre del Consell
Social de la Universitat Pompeu Fabra
Tram. 284-00020/07

Proposta de candidat
Reg. 7290

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA, PEL GRUP

PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 7290)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que estableix l’article 143 del Reglament de la Cambra,
comuniquen els següents candidats perquè siguin esco-
llits pel Parlament com a membres del Consell Social
de la Universitat Pompeu Fabra:

Sr. Carles Castells i Oliveres

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Felip Puig i Godes, G. P. CiU; Miquel Iceta i Llorens,
G. P. SOC-CPC; Josep Huguet i Biosca, G. P. ERC;
Francesc Vendrell i Bayona, G. P. PPC; Joan Boada i
Masoliver, G. P. ICV-EA

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la presèn-
cia als mitjans audiovisuals de la Ge-
neralitat de la pluralitat de modalitats
de la llengua catalana
Tram. 250-00108/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CRT, 08.06.2004

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

POPULAR DE CATALUNYA (REG. 5179)

1
ESMENA NÚM. 1
De supressió
G. P. Popular de Catalunya (1)

«...les del Principat, Balears i Valenciana.»

ESMENA PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI; D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I D’INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS (REG. 5285)

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa (1)

Nova redacció del text de la Proposició no de llei

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar a la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió la conveniència que en la programa-
ció de totes les seves entitats filials es procuri incre-
mentar la presència de les diverses modalitats de la
llengua catalana al Principat, les Illes Balears i les
Pitiüses, el País Valencià, la Catalunya Nord i la Fran-
ja de Ponent, a fi de difondre’n el coneixement i de re-
forçar la imatge d’una llengua unida en la diversitat»

Proposició no de llei sobre els béns
integrants del patrimoni històric i cul-
tural de Catalunya transmesos a la Hi-
senda de l’Estat com a dació en paga-
ment de deutes tributaris
Tram. 250-00119/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 09.06.2004

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE

CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 6191)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya,
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Emprendre totes les gestions oportunes legals al seu
abast per tal d’aconseguir, en el més breu termini pos-
sible, el retorn a Catalunya de tots aquells béns inte-
grats del patrimoni històric i cultural de Catalunya
transmesos a la Hisenda Pública com a dació en paga-
ment dels deutes tributaris meritats en impostos de
competència exclusiva de l’Estat.

2. Establir les negociacions oportunes amb el Ministeri
de Cultura per tal que en la resolució sobre el destí de
béns integrats del patrimoni històric i cultural de Ca-
talunya transmesos a la Hisenda Pública com a dació
en pagament dels deutes tributaris, s’observin i es res-
pectin amb rigor les competències autonòmiques sobre
el bé en qüestió i que en qualsevol dels casos, aquests
béns només puguin ser destinats a museus, arxius o
institucions de titularitat pública situades a la comuni-
tat autònoma on el bé estigui ubicat o en procedeixi.»
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Proposició no de llei sobre la realitza-
ció per TV3 de programes televisius
adreçats al públic adolescent i jove en
què s’experimenti la interacció de la
televisió i d’Internet
Tram. 250-00120/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CRT, 08.06.2004

ESMENA PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI;
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

I D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (REG. 5758)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, amb els recursos addicionals eco-
nòmics adients, d’acord amb les previsions pressupos-
tàries del contracte-programa, la realització per part de
TV3 de programes televisius adreçats al públic adoles-
cent i jove adult en què s’experimenti la interacció de
televisió i Internet, de tal manera que la gent jove hi
trobi un espai nou d’expressió participativa.»

Proposició no de llei sobre l’inventa-
riament dels recursos turístics essen-
cials preceptuat per la disposició addi-
cional segona de la Llei 13/2002, de
turisme de Catalunya
Tram. 250-00142/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CIE, 08.06.2004

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 6613)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a trametre,
en el termini màxim de tres mesos, l’inventari dels re-
cursos turístics essencials que preveu la disposició ad-
dicional segona de la Llei 12/2002, de 21 de juny, de
turisme de Catalunya.»

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del sistema de selecció per a la
provisió de places de la Policia de la
Generalitat - Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00155/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la regene-
ració de les platges
Tram. 250-00156/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració d’un distintiu de caràcter autonò-
mic en les plaques de les matrícules
dels vehicles
Tram. 250-00157/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el suport
tècnic i econòmic a l’elaboració del Pla
estratègic de l’eix viari de l’E-9, al Va-
llès Occidental
Tram. 250-00158/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre l’actualitza-
ció del Pla estratègic per a la societat
del coneixement
Tram. 250-00159/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per a la Societat de la Informació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’estació depuradora d’aigües resi-
duals (EDAR) de la Pobla de Segur (Pa-
llars Jussà) i la connexió amb Sant Joan
de Vinyafrescal
Tram. 250-00160/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el control
de les fugues en els sistemes de distri-
bució d’aigua, per a un ús racional de
l’aigua
Tram. 250-00161/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre l’execució
de les obres hidràuliques de la prime-
ra fase del projecte anomenat Bages -
Cardener (Bages sec)
Tram. 250-00162/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de les aportacions econòmiques
a la xarxa d’abastament d’aigua ano-
menada Bages - Llobregat
Tram. 250-00163/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’accés directe a Casserres
(Berguedà) en la modificació del traçat
de l’autovia C-16 entre Puig-reig i Giro-
nella
Tram. 250-00164/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a la gent gran a To-
relló (Osona)
Tram. 250-00165/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la dotació
adequada del CAP de Gandesa (Terra
Alta)
Tram. 250-00166/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la inclusió
en el seu programa d’equipaments cultu-
rals de la creació d’un centre d’art con-
temporani a l’antiga fàbrica Coma
Cros, de Salt (Gironès)
Tram. 250-00167/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la substi-
tució de la senyalització «Ruïnes d’Em-
púries» per «Parc arqueològic d’Empú-
ries» a la carretera comarcal GI-623, al
terme municipal de l’Escala (Alt Em-
pordà)
Tram. 250-00168/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei de modificació
del límit d’ingressos que dóna dret a
percebre els ajuts complementaris a les
pensions de viduïtat
Tram. 250-00169/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la remode-
lació integral del casal per a gent gran
de l’avinguda Masnou, al barri de la
Florida de l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-00170/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la remode-
lació del casal per a gent gran Albert
Francàs, de Santa Coloma de Grame-
net (Barcelonès)
Tram. 250-00171/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la gestió
dels fons de formació contínua ocupa-
cional
Tram. 250-00172/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre els al·lèr-
gics alimentaris i al làtex
Tram. 250-00173/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment paisatgístic de la riera de les Are-
nes, a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00174/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un centre de diàlisi a l’Hospital
de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-00175/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció continuada al cen-
tre d’atenció primària Sant Salvador,
de Tarragona
Tram. 250-00176/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre els petits
municipis
Tram. 250-00177/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el Consell
Català de Petits Municipis
Tram. 250-00178/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del sector urbanitzable de
les Bassetes, de Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès)
Tram. 250-00179/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la presen-
tació d’un projecte de llei de creació
del col·legi professional del taxi
Tram. 250-00180/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou CEIP a Sant Joan de
Vilatorrada (Bages)
Tram. 250-00181/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei per la consoli-
dació d’urgència d’unes fortificacions
militars construïdes durant la Guerra
Civil de 1936-1939 al costat de l’Eix Pi-
rinenc, prop de Vilamur, al municipi de
Soriguera (Pallars Sobirà)
Tram. 250-00182/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un projecte de llei
relatiu a la contaminació olfactiva
Tram. 250-00183/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



17 de juny de 2004 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 69

38

Proposició no de llei sobre les beques
destinades a la preparació d’oposici-
ons per a accedir a places de jutge o
jutgessa, fiscal, secretari o secretària
judicial, notari o notària i al cos de re-
gistradors
Tram. 250-00184/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el desple-
gament del Pla general d’ocupació de
Catalunya i l’aprovació del Pla de des-
envolupament de polítiques actives d’o-
cupació, establerts per la Llei 17/2002,
d’ordenació del sistema d’ocupació i
creació del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 250-00185/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció del codesenvolupament en la polí-
tica catalana de cooperació internaci-
onal al desenvolupament
Tram. 250-00186/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la creació
del Centre de Documentació Científi-
ca del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00187/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la visualit-
zació dels distintius o símbols autonò-
mics a les matrícules d’automòbil
Tram. 250-00188/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la regene-
ració de les platges dels municipis de
Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Pre-
mià de Mar i el Masnou (Maresme)
Tram. 250-00189/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la creació
dels serveis de salut mental necessa-
ris a Mataró (Maresme)
Tram. 250-00190/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’habitatges socials a l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil a Montgat
(Maresme)
Tram. 250-00191/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la Carta
Municipal de Barcelona
Tram. 250-00192/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a iniciar negociacions amb
el Govern de l’Estat per a obtenir re-
cursos addicionals que compensin les
mancances històriques en matèria de
finançament sanitari
Tram. 250-00193/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció de les canonades de plom dels ha-
bitatges
Tram. 250-00194/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del professional en podologia al
sistema sanitari públic
Tram. 250-00195/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del professional dietista al siste-
ma sanitari públic
Tram. 250-00196/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’equipaments socials en una
part de les instal·lacions que el Cos
Nacional de Policia té al barri de la
Verneda, de Barcelona
Tram. 250-00197/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre l’homolo-
gació del parc de bombers voluntaris
d’Olèrdola (Alt Penedès) i la seva dota-
ció de mitjans tècnics i humans
Tram. 250-00198/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre el paga-
ment únic dels ajuts del Pla de recupe-
ració del potencial productiu de les oli-
veres afectades per les glaçades del
desembre del 2001
Tram. 250-00199/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Fascicle segon
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) de Llavorsí (Pa-
llars Sobirà)
Tram. 250-00200/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre les compe-
tències en matèria de regeneració de
costes
Tram. 250-00201/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un empedrat al monument
dels Fets de Prats de Molló, a Prats de
Molló (Vallespir, Catalunya Nord)
Tram. 250-00202/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre la creació
de la secció quarta de l’Audiència de
Girona
Tram. 250-00203/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de nous accessos de l’autopis-
ta AP-7 al terme municipal de Montme-
ló (Vallès Oriental)
Tram. 250-00204/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern que consideri la xarxa bàsi-
ca del nou projecte de portada d’aigua
al municipi de Sagàs (Berguedà) com
a xarxa d’alta i n’assumeixi el cost de
construcció
Tram. 250-00205/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.06.2004 al 26.06.2004).

Finiment del termini: 28.06.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Proposició no de llei sobre l’Agenda
21 de la cultura
Tram. 250-00206/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6513 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil, dipu-
tada del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
que s’estableixen en els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent Proposició no
de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Agenda 21 de la Cultura fou una proposta del Fòrum
d’Autoritats Locals de Porto Alegre per tal de fer patent
el seu compromís amb la cultura com a dimensió prio-
ritària de les seves polítiques; la proposta es concretà en
l’anomenada Declaració de Barcelona, aprovada unà-
nimement al IV Fòrum d’Autoritats Locals realitzat els
dies 7 i 8 de maig de 2004 dins del marc del Fòrum
Barcelona-2004.

L’Agenda 21 de la Cultura, que es presentarà al Fòrum
Urbà Mundial de Nacions Unides que se celebrarà a
Barcelona el proper mes de setembre, s’adreça en els
seus articles 47,48,49 i 50 als Governs d’Estats i Naci-
ons amb la voluntat i recomanacions que sigui adoptada
arreu del món con a document de referència i de treball
en el disseny de polítiques culturals.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

– Adoptar, en la seva relació amb els governs locals,
l’Agenda 21 de la Cultura com a document de referèn-
cia dels programes culturals i a assumir d’acord amb
aquells el paper, si s’escau, d’agent coordinador.

– Promoure davant de la UNESCO l’Agenda 21 de la
Cultura coma document de referència per a prepara
la Convenció sobre la Diversitat Cultural, la realització
de la qual és prevista per a l’any 2005»

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposició no de llei sobre el trac-
tament pejoratiu donat a la llengua
catalana pel president de la regió del
Llenguadoc-Rosselló en l’assemblea
regional reunida a Montpeller (França)
el 29 d’abril de 2004
Tram. 250-00207/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil, diputa-
da del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el que
s’estableixen en els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenta la següent Proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 29 d’abril proppassat el president de la Regió del
Llenguadoc-Rosselló, Sr. Georges Frêche, en el trans-
curs de la sessió de l’assemblea regional que se celebrà
a Montpeller qualificà la llengua catalana de patuès, es-
sent les seves paraules segons reproducció de la premsa
francesa «l’occitan et le catalan sont des patois». És
conegut que l’adjectiu «patois» implica la connotació
pejorativa i menyspreadora d’una llengua com a parla
privada de cultura literària i emprada sols en la conver-
sació familiar. Intel·lectuals, ensenyants, la societat ca-
talanoparlant i també partits polítics de la regió com el
Bloc Català, Esquerra Republicana-Catalunya Nord o
Unitat Catalana han demanat la rectificació institucio-
nal d’aquelles declaracions.

Aquesta declaració, per ella mateixa censurable, és més
preocupant perquè se suma al tancament de la Maison
del Llenguadoc-Rosselló a Barcelona i a la congelació
d’ajuts a la llengua catalana per part del govern de la
regió.

El deure del Govern de Catalunya de protegir la llen-
gua catalana dins i fora del nostre país i les relacions
estretes històriques, socioculturals i lingüístiques entre
Catalunya i el Llenguadoc-Rosselló, àdhuc d’amistat
personal i afinitat política entre ambdós Presidents,
obliguen el Parlament de Catalunya i el Govern de la
Generalitat a expressar el seu rebuig i preocupació pel
tractament menyspreador de la llengua comuna per
part del President Frêche.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig i
preocupació pel tractament pejoratiu de la llengua ca-
talana i també de l’occitana fet públic pel president de
la regió del Llenguadoc-Rosselló, Sr. Georges Frêche el
dia 29 d’abril de 2004 a la sessió de l’assemblea regi-
onal celebrada a Montpeller.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer avinent, pels mecanismes institucionals
adients, al president de la regió del Llenguadoc-
Rosselló, Sr. Georges Frêche, el seu rebuig i malestar
pel tractament pejoratiu de la llengua catalana fet pú-
blic per aquell a la sessió del dia 29 d’abril de 2004 de
l’assemblea regional»

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern de la Generalitat a dema-
nar al Govern balear que promogui un
acord amb l’empresa Voltor per a la
distribució i la difusió dels senyals de
les televisions catalanes a les illes
Balears
Tram. 250-00208/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6515 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil, dipu-
tada del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
que s’estableixen en els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent Proposició no
de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El proppassat dia 7 de maig el president del Govern
signà amb el president del Govern balear un conveni
per tal de garantir la recepció dels canals autonòmics
respectius a Catalunya i a ses Illes. En virtut d’aquest
conveni el govern balear es compromet a garantir la
distribució i difusió dels senyals de les televisions na-
cionals per mitjà d’una xarxa de comunicacions pròpia
que serà també la que difondrà i distribuirà els senyals
de la TV pública balear a Catalunya.

La concreció de l’establiment d’aquesta xarxa pot per-
judicar greument l’empresa Voltor, una entitat vincula-
da a l’Obra Cultural Balear, que ha exercit fins ara la
funció de distribució i difusió dels senyals. Cal no obli-
dar que fou gràcies a la voluntat de l’Obra Cultural
Balear que la recepció dels canals de televisió nacionals
ha estat una magnífica realitat en pro de l’evidència de
la unitat de la llengua i cultura comunes, malgrat els
obstacles sorgits.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern balear que, en el marc del
conveni signat o fora d’aquest, promogui un acord sa-
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tisfactori amb l’empresa Voltor respecte a l’ús i gestió
de la seva xarxa de comunicacions per a la distribució
i difusió a les Illes dels senyals de les televisions cata-
lanes de titularitat de la Generalitat»

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la comunicació viària de la
subcomarca del Lluçanès
Tram. 250-00209/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Francesc Homs i Molist,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La comarca natural del Lluçanès, repartida actualment
entre les comarques del Bages, Berguedà i Osona es tro-
ba situada al centre de Catalunya. Les capitals d’aques-
tes tres comarques, Vic, Manresa i Berga, es troben res-
pectivament a una distància d’uns 30 quilòmetres de la
comarca, fet que suposa una situació geogràfica ex-
cel·lent, i més si tenim present la proximitat als nous
grans eixos de comunicació que s’han construït en els
últims anys (desdoblament de la C-17, de la C-16 i Eix
Transversal).

La feina feta aquests anys en els grans eixos viaris s’ha
de culminar connectant tots els racons del país i conti-
nuar així l’esforç inversor en infrastructures viàries que
s’havia fet fins ara.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Efectuar una ràpida millora de les comunicacions del
Lluçanès, licitant i executant les obres del tram Eix
Transversal - Olost.

2. Activar urgentment el segon tram de la mateixa via,
Olost - Olvan (Eix del Llobregat) i molt especialment
del seu sub-tram Olost - Prats de Lluçanès, actualment
en tràmit d’estudi.

3. Elaborar un pla d’inversions amb calendari sobre
l’Eix nord - sud de la comarca del Lluçanès, entre la
variant de Sant Quirze de Besora i l’Eix Transversal a
l’alçada d’Avinyó. Aquest eix comunicaria els munici-
pis del Lluçanès d’Alpens, Sant Boi de Lluçanès, Pera-

fita, Sant Martí d’Albars, Prats de Lluçanès i Sant Feliu
Sasserra.»

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

Felip Puig i Godes Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a crear una comissió d’ex-
perts per a estudiar la incorporació per
part de les empreses catalanes de cri-
teris de responsabilitat social corpora-
tiva
Tram. 250-00210/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6565 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER LA QUAL S’INSTA EL GOVERN

DE LA GENERALITAT A CREAR UNA COMISSIÓ D’EXPERTS

PER A ESTUDIAR LA INCORPORACIÓ DE CRITERIS DE RES-
PONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER PART DE LES EM-
PRESES CATALANES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’adopció de criteris de Responsabilitat Social Corpo-
rativa (RSC) en la gestió empresarial engloba, entre
d’altres aspectes, la formalització de polítiques i siste-
mes de gestió en els àmbits econòmico, social i medi-
ambiental, la transparència informativa respecte els
resultats aconseguits en aquests àmbits i l’escrutini
extern dels mateixos.

En aquest sentit, es diu que les organitzacions exercei-
xen la seva responsabilitat social quan responen a les
expectatives que sobre el seu comportament tenen els
diferents grups d’interès (empleats, socis, clients, co-
munitats locals, mediambient, accionistes, proveïdors,
etc.), amb el propòsit final de contribuir a un desenvo-
lupament, social i ambientalment sostenible, i econòmi-
cament viable.

Des de fa uns anys, la Responsabilitat Social Corpora-
tiva (RSC) està agafant importància internacional: la
seva adopció o no adopció per part de les empreses pot
condicionar el seu accés a determinats segments del
mercat de capitals i, fins i tot, pot condicionar el valor
de mercat de les accions per aquelles empreses que
cotitzen a borsa.

Tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, l’adopció
d’aquestes tendències internacionals s’està produint
més lentament. Això ho demostra l’escàs avenç, que
s’està corregint en els darrers temps, de les empreses
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catalanes i espanyoles en termes de formalització de
polítiques i transparència informativa. Aquesta situació
també es deriva del escassos incentius a l’adopció de
bones pràctiques en l’àmbit de la RSC que fins ara han
ofert els mercats financers i de producte a Catalunya i
Espanya.

Evidentment, les administracions públiques poden exer-
cir un paper molt important per a promocionar l’adop-
ció dels criteris de la RSC, així com per difondre aques-
ta cultura. Bona part dels Governs de les economies
més avançades han adoptat polítiques formals en aquest
sentit a l’entendre que poden afavorir els avantatges
competitius de les empreses en determinats mercats, en
primer terme, i contribuir al desenvolupament social,
ambiental i econòmic sostenible i viable, en general.

Donada l’existència d’un teixit empresarial català ca-
racteritzat majoritàriament per petites i mitjanes empre-
ses que conviuen amb grans multinacionals autòctones
i d’altres vingudes d’arreu, Catalunya ha de treballar en
la recerca d’un model propi, adaptat a les seves neces-
sitats i a la seva realitat, per a fer possible l’adopció
d’aquests criteris.

Per aquest motiu, des del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió es proposa la creació d’una Comissió
d’Experts on hi siguin representats totes els agents so-
cials i econòmics relacionats amb la responsabilitat
social de les empreses per a estudiar la incorporació
dels criteris de la Responsabilitat Social Corporativa a
les empreses catalanes i afavorir-ne la seva difusió.

Concretament, es demana que la Comissió d’Experts
elabori un informe sobre la responsabilitat social de les
empreses on es tingui en compte aspectes com la valo-
ració de criteris, l’adopció de millores pràctiques, ins-
truments per a millorar la transparència, la implantació
de certificats o etiquetes socials, auditories, etc.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a crear, en el sí de la Conselleria de Treball i
Indústria, una Comissió d’Experts que tingui com a
objectiu l’elaboració d’un informe sobre la responsa-
bilitat social de les empreses, que inclogui possibles
mecanismes de valoració, així com l’elaboració de
propostes de polítiques públiques dirigides a afavorir
l’adopció per part de les empreses catalanes d’aquests
criteris de Responsabilitat Social Corporativa.

En la Comissió d’Experts, hi haurà d’haver representats
tots els sectors socials i econòmics que puguin estar re-
lacionats amb la responsabilitat social de les empreses.

L’informe que s’elabori serà presentat pels experts en
seu parlamentària.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment transitori dels Fons estructurals
europeus - Objectiu 2, després de l’any
2006
Tram. 250-00211/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6566 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL MANTENIMENT TRANSI-
TORI DELS FONS ESTRUCTURALS EUROPEUS OBJECTIU 2
DESPRÉS DEL 2006

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2006 Catalunya deixarà de rebre els Fons estruc-
turals europeus objectiu 2 per la finalització del perío-
de actual d’aquests fons i la revisió que obligatòriament
s’ha de portar a terme degut a l’ampliació de la Unió
Europea.

Els fons estructurals europeus objectius 2 són una font
d’ingrés, i per tant de capacitat de gestió, molt impor-
tant per als nostres municipis.

El Congrés dels diputats ha instat recentment al Govern
de l’estat a la defensa de l’establiment de períodes tran-
sitoris per a totes aquelles regions que deixin de ser
objectiu 1, així com un tractament específic per a Ca-
nàries com a regió ultraperifèrica.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de CiU propo-
sa la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a defensar l’establiment de perí-
odes transitoris a partir del 2006 per a les Comunitats
Autònomes que rebin Fons estructurals objectiu 2»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de Convergència i Unió
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Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari que estableix la
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de
l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn
Tram. 250-00212/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 6598 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Belén Pajares i Ribas, Santiago Rodríguez i Serra i Jo-
sep Llobet Navarro, Diputada i Diputats del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenament per a la protecció del medi noc-
turn, aprovada per unanimitat del Parlament durant la
VI Legislatura, va suposar un avenç important a Cata-
lunya pel que fa a la lluita contra aquest tipus de con-
taminació, alhora que suposà dotar el nostre ordena-
ment jurídic d’una disposició de rang legal que donés
cobertura a les diferents mesures de prevenció i de pro-
tecció contra la contaminació lumínica.

La Disposició final Tercera, apartat 2, de la Llei esta-
bleix que el desplegament reglamentari s’ha de fer en
el termini de nou mesos des de la constitució de la
Comissió de prevenció i correcció de la contaminació
lumínica. I la pròpia Disposició final Cinquena autorit-
za el Govern per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.
Tenint en compte el temps transcorregut des de l’entra-
da en vigor de la Llei, que es va produir el 12 de setem-
bre de 2001, i atès que han transcorregut més de dos
anys i mig de vigència, pertoca ara i de forma urgent
aprovar el corresponent reglament de desplegament de
la Llei. Sens dubte que la llei vigent no pot aplicar-se
de forma íntegra si no disposem d’una norma regla-
mentària que concreti els aspectes previstos en ella i
doni compliment a les remissions reglamentàries que si
contenen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar, en el termini màxim de tres mesos, el regla-
ment general de desplegament de la Llei 6/2001, de 31
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn, i donar compliment

d’aquesta manera a la Disposició final Tercera, apartat
2, i a la Disposició final Cinquena de la Llei.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Belén Pajares i Ribas,
Santiago Rodríguez i Serra, Josep Llobet Navarro

Proposició no de llei sobre el desple-
gament i l’execució de la Llei 16/2002,
de protecció contra la contaminació
acústica
Tram. 250-00213/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 6599 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Belén Pajares i Ribas, Santiago Rodríguez i Serra i Jo-
sep Llobet Navarro, Diputada i Diputats del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, aprovada per unanimitat del
Parlament durant la VI Legislatura, va suposar un avenç
important a Catalunya pel que fa a la lluita contra
aquest tipus de contaminació, alhora que suposà dotar
el nostre ordenament jurídic d’una disposició de rang
legal que donés cobertura a les diferents mesures de
protecció i prevenció de la contaminació acústica.

Un dels elements principals en què es basa la Llei són
en els mapes de capacitat acústica, que han d’elaborar
els municipis abans de l’11 d’octubre de 2005, i els
criteris dels quals han de quedar reflectits en les dispo-
sicions que es dictin per al desplegament de la Llei. Cal
dir, en aquest apartat concret, que a hores d’ara el Go-
vern no ha dictat cap disposició al respecte.

Precisament, la Disposició final Segona de la Llei au-
toritza el Govern perquè dicti les disposicions necessà-
ries per a desenvolupar i aplicar la Llei. Tenint en
compte el temps transcorregut des de l’entrada en vigor
de la Llei, que es va produir l’11 d’octubre de 2002, i
atès que ha transcorregut més d’un any i mig de vigèn-
cia, pertoca ara i de forma urgent dictar les correspo-
nents disposicions de desplegament i execució de la
llei.

Sens dubte que la llei vigent no pot aplicar-se de forma
íntegra si no disposem d’una norma reglamentària que
concreti els aspectes previstos en ella i doni compli-
ment a les remissions reglamentàries que si contenen.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
aprovar, en el termini màxim de tres mesos, les dispo-
sicions de desplegament i execució de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i donar compliment d’aquesta forma a la seva
Disposició final segona.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Belén Pajares i Ribas,
Santiago Rodríguez i Serra, Josep Llobet Navarro

Proposició no de llei sobre la creació
de tres seccions noves a la Sala con-
tenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
Tram. 250-00214/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Carles Puigdomènech i
Cantó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió fent ús del que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DE TRES NO-
VES SECCIONS EN LA SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINIS-
TRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALU-
NYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya disposa en l’actuali-
tat de cinc seccions. Aquestes seccions han d’atendre
aquells procediments contenciosos-administratius atri-
buïts a la seva competència per l’art. 10 de la Llei Re-
guladora d’aquesta jurisdicció.

Si bé d’entrada la creació i posada en funcionament
dels Jutjats del contenciós-administratiu varen alleuge-
rir temporalment el treball de la Sala del contenciós-
administratiu, l’elevada activitat de les Administracions
Públiques, no sempre compartida, la interposició de
recursos d’apel·lació davant aquesta Sala, dirigits con-
tra sentències dictades pels Jutjats contenciosos-admi-
nistratius, unit a l’increment de recursos interposats
directament davant la Sala per raó de la seva competèn-
cia, han impedit no només desbloquejar l’important
saturació d’assumptes que aquesta pateix sinó que el
volum de procediments pendents de resolució s’hagi
anat incrementant de forma preocupant.

Aquesta situació s’ha agreujat encara més a partir de les
qüestions de competència existents entre el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i els Jutjats del Con-
tenciós-administratiu pel que fa a la determinació de
l’òrgan jurisdiccional competent per resoldre recursos
contra resolucions dictades pels Jurats d’Expropiació.
No s’ha d’oblidar que l’important nombre d’infrastruc-
tures públiques portades a terme per totes les Adminis-
tracions a Catalunya han comportat l’existència d’un
elevadíssim nombre de recursos contenciosos-adminis-
tratius en matèria expropiatòria.

Finalment, sembla que el Tribunal Suprem ha avalat la
interpretació dels art. 8 i 10 de la LRJCA que atorga la
competència per conèixer de recursos contenciosos-
administratius contra resolucions dels Jurats d’Expro-
piació al Tribunal Superior de Justícia, en contra del
criteri d’aquest Tribunal Superior.

Per tant, s’aventura una important allau de nous proce-
diments, actualment aturats en els corresponents Jutjats
del Contenciós-administratiu de les quatre circumscrip-
cions catalanes a l’espera de la determinació de l’òrgan
competent, que passaran al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, provocant un col·lapse encara més
gran.

El dret a una tutela judicial efectiva passa també, com
el Tribunal Constitucional ha senyalat, per una justícia
ràpida i eficaç. Catalunya, les seves Administracions
Públiques i els seus ciutadans no poden ser víctimes
d’una justícia lenta, que dificulta el progrés en tots els
sentits, atenta al principi de seguretat i ofega el seu di-
namisme.

Al marge de la necessària potenciació dels mecanismes
de resolució de conflictes alternatius als Tribunals, no
hi ha dubte de que la solució al col·lapse actual i la pre-
venció del seu increment passa necessàriament per la
creació de noves seccions, amb dotació de nous magis-
trats i mitjans humans i materials suficients, dins la Sala
del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.

L’art. 36 de la LOPJ preveu que la creació de Seccions
i Jutjats correspon al Govern quan no suposi alteració
de la demarcació judicial, escoltats preceptivament la
Comunitat Autònoma i el Consell General del Poder
Judicial. El mateix disposa l’art. 20 de la Llei de De-
marcació i Planta Judicial, el qual a més diu que en la
creació de seccions i jutjats es tindrà en compte prefe-
rentment el volum de litigiositat.

Per tot l’exposat, el grup de Convergència i Unió for-
mula la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

a) Preveure les dotacions de mitjans materials i humans
necessàries per donar assistència a la creació de tres
noves seccions en la Sala del Contenciós-administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

b) Fer les gestions necessàries amb el Govern de l’Es-
tat per tal que de forma immediata i en tot cas, si hi ha
problemes pressupostaris, amb previsió de constitució
l’1 de gener de 2.005 entrin en funcionament dins de la
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Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 3 seccions més.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2004

Felip Puig i Godes Carles Puigdomènech i Cantó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a coordinar els departa-
ments de Medi Ambient i Habitatge i
Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la
finalitat d’elaborar un pla d’actuació
per a la protecció de les oliveres mil·le-
nàries
Tram. 250-00215/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi
Reg. 6682 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A Catalunya existeixen diferents arbres o plantes que
per les seves característiques són monumentals, i
que formen part no tan sols del paisatge d’on són,
sinó que també podem dir que són part del nostre pa-
trimoni cultural.

En aquest àmbit podem destacar les oliveres mil·le-
nàries que trobem a les comarques de l’Ebre, Les Far-
gues d’Arion I i II d’Ulldecona, i Lo Parto d’Horta de
Sant Joan, totes res ja protegides.

Pensem però, que d’oliveres monumentals i que neces-
siten protecció són moltes més a les Terres de l’Ebre i
també a la resta de Catalunya.

És evident que els darrers anys l’arrencament d’olive-
res velles dels camps de cultiu per traslladar-les i plan-
tar-les a d’altres indrets com a ornamentació, o simple-
ment tallar-les per llenya, ha fet prendre consciència
que tenim un problema.

En aquesta línia, la Fundació Territorial i Paisatge ha
concedit un ajut al GEPEC perquè porti a terme un pro-
jecte de conservació i inventari dels «olivers mil·lenaris
del Montsià i dels Països Catalans».

La realitat, però demostra que es tracta d’un problema
complex i que també és econòmic, ja que s’arriben a
pagar altes quantitats de diners per una olivera vella.

Dit això, considerem necessari que el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, treballin conjuntament per tal
de resoldre un problema que afecta el nostre patrimo-
ni natural i cultural.

Per aquests motius els Grups Parlamentaris sotasignats
presentem la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que els Departaments de Medi Ambient, i d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca es coordinin per tal de definir
un Pla d’Actuació en relació a la protecció de les olive-
res mil·lenàries, amb la estreta col·laboració amb les
institucions i agents locals».

Palau del Parlament, 26 de maig de 2004

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Felip
Puig i Godes, portaveu de CiU; Josep Huguet i Biosca,
portaveu ERC; Francesc Vendrell i Bayona, porta-
veu PPC; Joan Boada i Masoliver, portaveu ICV-EA;
Joaquim Josep Paladella Curto, diputat GSOC-CPC;
F. Xavier Ballabriga, diputat CiU; Jordi Ausàs, diputat
ERC; Joan Bertomeu, diputat PPC; Bet Font, diputada
ICV-EA

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a actuar davant les em-
preses productores i distribuïdores
cinematogràfiques per tal que les pel·lí-
cules que han rebut subvenció pública
per al doblatge al català incloguin tam-
bé el català en l’edició en format DVD
Tram. 250-00216/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6689 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil, dipu-
tada del Grup de Convergència i Unió, d’acord amb el
que s’estableixen en els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent Proposició no
de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment ha estat posat a la venda en format DVD la
pel·lícula «El retorn del rei» de la saga «El senyor dels
anells»; malgrat que la seva exhibició a les sales de ci-
nema es va fer en versió catalana i castellana, el format
DVD s’ha distribuït només en versió en castellà.

Com és sabut el doblatge en català de produccions ci-
nematogràfiques originàriament en llengua estrangera
és objecte de subvenció econòmica per part de l’Admi-
nistració de la Generalitat. Les pel·lícules considerades
de gran acceptació pel públic infantil i jove han estat
objecte prioritari d’ajut públic per al seu doblatge, és
aquest el cas «d’El retorn del rei», de la qual és previ-
sible també un consum important en el seu format DVD
que insòlitament només podrà adquirir-se en versió
castellana malgrat existir-ne la versió en català de la
pel·lícula.
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Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a actuar, amb els mecanismes adients, davant
de les empreses productores i distribuïdores cinemato-
gràfiques, per tal que aquelles pel·lícules que han rebut
subvenció pública per al seu doblatge en català, quan
siguin distribuïdes en format DVD ho siguin també en
versió catalana.»

Palau del Parlament, 1 de juny de 2004

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G: P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a complir el compromís
adquirit amb els veïns del barri de la
Pau, de Barcelona, de desafectar una
part de les instal·lacions del CEIP La
Pau per a construir-hi una residència
per a gent gran
Tram. 250-00217/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, M. Glòria Renom i Vall-
bona, Diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el què estableixen els articles
134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten la
següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les instal·lacions del El CEIP La Pau (al Barri de Sant
de Martí de Barcelona), fa molts anys que està infra-
utilitzat des d’un punt de vista escolar. En el seu dia es
va construir un centre per a un miler d’alumnes i en els
darrers anys la matricula del centre difícilment arriba
als 200.

L’Associació de veïns i veïnes de La Pau ha reivindicat
els 10 darrers anys la reconversió d’una part de l’escola
en una residència per a gent gran.

Aquesta demanda ha estat sempre recolzada per el Dis-
tricte de Sant Martí i en la darrera legislatura es va sig-
nar un acord per les tres parts en el qual el Departament
d’Ensenyament es comprometia a desafectar per a l’ús
escolar la part de l’escola que dona al carrer Empordà,
pas previ per a poder fer la residència.

Tenint en compte la continuïtat de la validesa dels
acords institucionals i l’interès col·lectiu de l’execució
del contingut de l’esmentat acord, el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a complir en el termini de tres mesos el com-
promís adquirit amb els veïns del Barri de la Pau (Dis-
tricte de Sant Martí de la ciutat de Barcelona) de
desafectar una part de les instal·lacions del CEIP de la
Pau per tal de fer possible la construcció d’una residèn-
cia per a la Gent Gran en l’esmentada localització.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2004

Felip Puig i Godes M. Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a garantir la posada en
funcionament d’una ambulància UCI
per als trasllats medicalitzats interhos-
pitalaris a la zona que cobreix la Cor-
poració Sanitària del Maresme i de la
Selva
Tram. 250-00218/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 6853 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés Portaveu Adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Joan López i
Alegre, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, i d’acord
amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant el període estival, que comprèn del 22 de juny
al 23 de setembre, l’empresa pública SEM, SA. posa en
funcionament un vehicle UCI a la costa, a la zona que
correspon a la Corporació Sanitària del Maresme i de
la Selva. Aquesta ambulància UCI cobreix tots els tras-
llats medicalitzats inter-hospitalaris en un territori que
comprèn des de Palamós fins a Badalona.

L’any passat ja es va reduir el servei de dues a una am-
bulàncies i enguany encara no s’ha concretat per part de
l’empresa pública SEM., S.A, quin serà el servei per la
temporada d’estiu i, ni tant sols si el mateix es portarà
a terme o quin pressupost hi ha assignat.

Aquest servei resulta imprescindible en aquest període
de l’any a causa del creixement de població que pateix
la zona per l’elevat nombre de turistes que acull.

El Grup Popular presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
garantir la posada en funcionament de com a mínim
una ambulància UCI que cobreixi els trasllats medica-
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litzats inter-hospitalaris de la zona que cobreix la Cor-
poració Sanitària del Maresme i de la Selva.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2004

Daniel Sirera i Bellés  Joan López i Alegre

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a donar compliment al
que estableix l’article 85, lletra a, del IV
Conveni col·lectiu autonòmic de l’ense-
nyament privat a Catalunya
Tram. 250-00219/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6869 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Irene Rigau i Oliver,
Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió fent ús del que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Propo-
sició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 85 del IV Conveni Col·lectiu Autonòmic de
l’Ensenyament Privat a Catalunya preveu a la lletra (a)
que els fills del personal afectat per aquest conveni i els
seus orfes tenen preferència de plaça en els centres on
els pares prestin o hagin prestat els seus serveis, sem-
pre que les característiques del centre ho permeti.

La disposició addicional primera del Decret 252/2004,
d’1 d’abril pel qual s’estableix el procediment d’admis-
sió de l’alumnat als centres docents en els ensenya-
ments sufragats amb fons públics, preveu l’adequació
de la ràtio a les necessitats i qualitat de l’escolarització,
fet que permetria donar compliment al contingut de
l’esmentat conveni.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a donar compliment, a través de la disposició addicio-
nal primera del Decret 252/2004, d’1 d’abril pel qual
s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als
centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons
públics, a la previsió de l’article 85 lletra (a) del IV
Conveni Col·lectiu Autonòmic de l’Ensenyament Privat
a Catalunya.»

Palau del Parlament, 7 de juny de 2004

Felip Puig i Godes Irene Rigau i oliver
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

3.15 MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
l’aigua
Tram. 302-00046/07

Esmenes presentades
Reg. 7303 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 15.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7303)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació sobre la política de l’aigua
(tram. 302-00046/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT CINQUÈ:

«Garantir que la política de l’aigua […]»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT CINQUÈ:

« […] i el sanejament, garantint la qualitat i la regula-
ritat del subministrament, així com de les necessitats
futures.»

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’UN PUNT 6

«El Govern de la Generalitat no autoritzarà la cons-
trucció de la dessaladora projectada pel Govern de
l’Estat en les dimensions previstes actualment de 60
hm³/any pel seu alt impacte ambiental en el territori.»

Palau del Parlament, 14 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política in-
dustrial
Tram. 302-00047/07

Esmenes presentades
Reg. 7321 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 15.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 7321)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb
allò que preveu l’article 130 del Reglament de la Cam-
bra presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació sobre la política industrial
(tram. 302-00047/07).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

D’UN SEGON PARÀGRAF DEL PUNT 1

«Analitzar en el marc dels sectors industrials madurs,
quines són llurs perspectives de futur, per tal de poder
impulsar, amb antelació suficient, mesures eficaces per
a preveure crisis sectorials, i per a impulsar la recon-
versió dels mateixos cap a sistemes productors de ma-
jor valor afegit i que en garanteixin llur competitivi-
tat.»

Palau del Parlament, 14 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
de projecció exterior de la cultura cata-
lana
Tram. 302-00049/07

Esmenes presentades
Reg. 7325 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 15.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 7325)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques de projecció exterior de la cultura catala-
na (NT 302-00049/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 1 DEL TEXT DE LA MOCIÓ:

«1. Continuar promovent les accions polítiques neces-
sàries per tal de recuperar el consens amb el govern
balear, d’acord amb el conveni de creació de l’Institut
Ramon Llull.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 5 DEL TEXT DE LA MOCIÓ:

«2. Impulsar de manera conjunta amb totes les forces
polítiques amb representació parlamentària l’amplia-
ció contemplada als estatuts de l’Institut, per obrir-lo a
d’altres institucions de govern i la societat civil de les
terres de parla catalana.»

Palau del Parlament, 10 de juny de 2004

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Josep
Huguet i Biosca, Portaveu ERC; Joan Boada i Masoli-
ver, Portaveu ICV-EA
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
medicaments
Tram. 302-00050/07

Esmenes presentades
Reg. 7326 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 15.06.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI I PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 7326)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
política de medicaments (tram. 302-00050/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

DE SUBSTITUCIÓ DEL PUNT NÚMERO 4 DE LA MOCIÓ.
NOVA REDACCIÓ:

«Fer les gestions necessàries perquè el Govern de l’Es-
tat compensi el desequilibri produït com a conseqüèn-
cia de decisions preses per l’anterior Govern del Par-
tit Popular que hagin augmentat la despesa sanitària
de les Comunitats Autònomes sense augmentar-ne els
corresponents ingressos».

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

De supressió del punt núm. 9.

Palau del Parlament, 9 de juny de 2004

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Joan
Boada i Masoliver, Portaveu ICV-EA

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els ajuts a les famílies en matèria d’edu-
cació
Tram. 300-00589/07

Presentació: Sra. Irene Rigau i Oliver, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que s’estableix a l’article 128 i següents del Reglament
de la Cambra, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als ajuts
a les famílies en matèria d’educació?

Palau del Parlament, 18 de maig de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la lluita contra la pobresa
Tram. 300-00590/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la lluita contra la pobresa?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’immigració
Tram. 300-00591/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política d’immigració?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport a les persones amb depen-
dències
Tram. 300-00592/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa al suport a la dependència?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de pensions
Tram. 300-00593/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6528 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política de pensions?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció domiciliària
Tram. 300-00594/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a l’atenció domiciliària?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’atenció a la gent gran, es-
pecialment pel que fa a les residències
Tram. 300-00595/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política d’atenció a la gent
gran, especialment pel que fa a les residències?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les polítiques d’atenció a persones
amb discapacitats
Tram. 300-00596/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i Gon-
zàlez, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a les polítiques d’atenció a
persones amb discapacitats?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el tercer sector i l’associacionisme
Tram. 300-00597/07

Presentació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6553 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa al tercer sector i a l’associaci-
onisme?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les relacions amb el Govern de l’Estat
Tram. 300-00598/07

Presentació: Sr. Felip Puig i Godes, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6554 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a les relacions amb el Govern
central?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Felip Puig i Godes
Diputat del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’actuació exterior i la cooperació per
al desenvolupament
Tram. 300-00599/07

Presentació: Sra. Josefina Cambra i Giné,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6569 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josefina Cambra i Giné, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a l’actuació exterior i coope-
ració per al desenvolupament?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josefina Cambra i Giné
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la justícia juvenil
Tram. 300-00600/07

Presentació: Sra. Elena Ribera i Garijo,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6570 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern en
matèria de justícia juvenil?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2004

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de reinserció penitenciària
Tram. 300-00601/07

Presentació: Sra. Elena Ribera i Garijo,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6571 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern
pel què fa a la política de reinserció penitenciaria?

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2004

Elena Ribera i Garijo
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’habitatge
Tram. 300-00602/07

Presentació: Sr. Carles Puigdomènech i
Cantó, del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió
Reg. 6572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Puigdomènech i Cantó, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política d’habitatge?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Carles Puigdomènech i Cantó
Diputat del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’igualtat home-dona
Tram. 300-00603/07

Presentació: Sra. Irene Rigau i Oliver,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau I Oliver, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa la política d’igualtat home
dona?

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les escoles concertades
Tram. 300-00604/07

Presentació: Sra. Irene Rigau i Oliver, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a les escoles concertades?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’ensenyament de 0 a 3 anys a les llars
d’infants
Tram. 300-00605/07

Presentació: Sra. Irene Rigau i Oliver,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau i Oliver, diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa l’ensenyament de 0-3 anys a
les escoles bressol?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el desplegament policial
Tram. 300-00606/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6576 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa al desplegament policial?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el sistema de seguretat pública de Ca-
talunya
Tram. 300-00607/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria de desplegament del sistema
de seguretat pública de Catalunya?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les violències de gènere i domèstica
Tram. 300-00608/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la violència de gènere i do-
mèstica?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat ciutadana
Tram. 300-00609/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la seguretat ciutadana?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la violència juvenil
Tram. 300-00610/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la violència juvenil?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
joc i espectacles
Tram. 300-00611/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria de jocs i espectacles?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les infraestructures judicials
Tram. 300-00612/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria d’infrastructures judicials?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la seguretat viària
Tram. 300-00613/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria de seguretat viària?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les emergències en la protecció civil
Tram. 300-00614/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, diputada del Grup de Con-
vergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’ar-
ticle 128 i següents del Reglament de la Cambra formu-
la la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la protecció civil en matèria
d’emergències?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les seleccions esportives nacionals
Tram. 300-00615/07

Presentació: Sr. Jaume Camps i Rovira,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6585 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jaume Camps i Rovira, diputat del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a les seleccions nacionals es-
portives?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Jaume Camps i Rovira
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la relació amb altres comunitats histò-
riques de l’Estat espanyol
Tram. 300-00616/07

Presentació: Sr. Jaume Camps i Rovira,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6586 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jaume Camps i Rovira, diputat del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la relació amb d’altres comu-
nicats històriques de l’Estat?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Jaume Camps i Rovira
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els traspassos de competències pen-
dents
Tram. 300-00617/07

Presentació: Sr. Jaume Camps i Rovira,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jaume Camps i Rovira, diputat del Grup de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128
i següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria de traspassos de competències
pendents?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Jaume Camps i Rovira
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’ajuts a les famílies
Tram. 300-00618/07

Presentació: Sr. Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6588 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política d’ajuts a les famí-
lies?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la llengua catalana
Tram. 300-00619/07

Presentació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la llengua catalana?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el suport als artistes i als creadors
Tram. 300-00620/07

Presentació: Sra. Carme-Laura Gil i Miró,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6590 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carme-Laura Gil i Miró, diputada del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa al suport a artistes i creadors?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Carme-Laura Gil i Miró
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de turisme
Tram. 300-00621/07

Presentació: Sr. Josep Micaló i Aliu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6591 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Micaló i Aliu, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política de turisme?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Micaló i Aliu
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política ferroviària
Tram. 300-00622/07

Presentació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política ferroviària?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la inversió pública de la Generalitat i
de l’Estat en matèria d’infraestructures
Tram. 300-00623/07

Presentació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la inversió pública de la Ge-
neralitat i de l’Estat en matèria d’Infrastructures?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de ports
Tram. 300-00624/07

Presentació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política de ports?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el transport dins l’àrea metropolitana
de Barcelona
Tram. 300-00625/07

Presentació: Sr. Josep Rull i Andreu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Rull i Andreu, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria de transport a l’àrea metropo-
litana de Barcelona?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Rull i Andreu
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les comarques nord-orientals
Tram. 300-00626/07

Presentació: Sr. Josep Micaló i Aliu, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Micaló i Aliu, diputat del Grup de Convergència
i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’article 128 i
següents del Reglament de la Cambra formula la se-
güent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a les comarques de Girona?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Josep Micaló i Aliu
Diputat del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les comarques centrals
Tram. 300-00627/07

Presentació: Sr. Ramon Espadaler i Par-
cerisas, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 6641 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ramon Espadaler i Parcerisas, diputat del Grup de
Convergència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 128 i següents del Reglament de la Cambra
formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a les Comarques Centrals?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Ramon Espadaler i Parcerisas
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’economia social
Tram. 300-00628/07

Presentació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernàndez Teixidó, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel què fa a l’economia social?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les petites i mitjanes empreses (PIME)
Tram. 300-00629/07

Presentació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria de PIMES?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004.

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’autònoms
Tram. 300-00630/07

Presentació: Sr. Antoni Fernández i Teixi-
dó, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 6646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Fernández Teixidó, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que s’es-
tableix a l’article 128 i següents del Reglament de la
Cambra, formula la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel que fa a la política d’autònoms?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004.

Antoni Fernández Teixidó
Diputat del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’extensió de la reserva natural integral
(RNI) del Parc Natural de Cap de Creus
Tram. 300-00631/07

Presentació: Sr. Jaume Camps i Rovira,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6710 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Jaume Camps i Rovira, diputat del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix
a l’article 128 i següents del Reglament de Parlament,
presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
sobre l’extensió de la reserva integral del Parc de Cap
de Creus?

Palau del Parlament, 1 de juny de 2004.

Jaume Camps i Rovira
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el compliment del IV Conveni col·lectiu
autonòmic de l’ensenyament privat de
Catalunya
Tram. 300-00632/07

Presentació: Sra. Irene Rigau i Oliver, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6884 i 7037/ Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Irene Rigau i Oliver, Diputada del Grup de Convergèn-
cia i Unió al Parlament de Catalunya, d’acord amb allò
que s’estableix a l’article 128 i següents del Reglament
de la Cambra, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Consell Executiu de la Ge-
neralitat sobre el compliment del IV Conveni Col·lectiu
Autonòmic de l’Ensenyament Privat de Catalunya?

Palau del Parlament, 7 de juny de 2004

Irene Rigau i Oliver
Diputada del G. P. de Convergència i Unió

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política internacional
Tram. 300-00633/07

Presentació: Sr. Carles Pellicer i Punyed,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Pellicer i Punyed, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel què a la política internacional?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política europea
Tram. 300-00634/07

Presentació: Sr. Carles Pellicer i Punyed,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Pellicer i Punyed, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel què a la política europea?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’euroregió
Tram. 300-00635/07

Presentació: Sr. Carles Pellicer i Punyed,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6918 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Carles Pellicer i Punyed, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel què a l’Euroregió?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Carles Pellicer i Punyed
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
universitats
Tram. 300-00636/07

Presentació: Sr. Antoni Castellà i Clavé,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castella i Clavé, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat en matèria d’universitats?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Antoni Castellà i Clavé
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de recerca i desenvolupa-
ment
Tram. 300-00637/07

Presentació: Sr. Antoni Castellà i Clavé,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castellà i Clavé, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel què a la política de Recerca i Desen-
volupament?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Antoni Castellà i Clavé
Diputat del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política d’innovació
Tram. 300-00638/07

Presentació: Sr. Antoni Castellà i Clavé,
del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 6921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 11.06.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castellà i Clavé, diputat del Grup de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix a l’arti-
cle 128 i següents del Reglament de la Cambra formula
la següent interpel·lació:

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de
la Generalitat pel què a la política d’Innovació?

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2004

Antoni Castellà i Clavé
Diputat del G. P. de CiU
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4. INFORMACIÓ

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

Renúncia del senyor Juan José López
Burniol a la condició de membre del
Consell d’Administració de la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Faig saber que en data 1 de juny de 2004 el senyor Juan
José López Burniol va renunciar a la condició de mem-
bre del Consell d’Administració de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió, càrrec per al qual havia estat
elegit pel Parlament, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 4 de la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de
l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Renúncia del senyor Enric Marín i Otto
a la condició de membre del Consell
d’Administració de la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Faig saber que en data 11 de juny de 2004 el senyor
Enric Marín i Otto va renunciar a la condició de mem-
bre del Consell d’Administració de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió, càrrec per al qual havia estat
elegit pel Parlament, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 4 de la Llei 10/1983, del 30 de maig, de creació de
l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Renúncia del Sr. Raimon Martínez Fraile
a la condició de membre del Consell
Social de la Universitat Pompeu Fabra

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Faig avinent que en data 7 de juny de 2004 el senyor
Raimon Martínez Fraile va renunciar a la condició de
membre del Consell Social de la Universitat Pompeu
Fabra, càrrec per al qual havia estat elegit pel Parlament
en la sessió plenària tinguda el dia 18 de febrer de
2004, d’acord amb els articles 81 i 82 i la disposició
transitòria primera de la Llei 1/2003, del 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

Cessament de dos membres del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

De conformitat amb l’Acord 68/2004, del 9 de juny, del
Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; atès que
el 9 de juny de 2004, davant el Ple del dit Consell, el
senyor Fèlix Riera Prado va manifestar la seva lliure
voluntat de cessar com a conseller i que el senyor
Fernando Rodríguez Madero va perdre la condició de
conseller per sorteig fet davant el mateix Ple d’acord
amb el que estableix la disposició transitòria de l’Esta-
tut orgànic i de funcionament del dit Consell; als efec-
tes del que estableixen els articles 4 i 5 i la disposició
transitòria primera de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, faig saber el
cessament dels consellers senyors Fèlix Riera Prado i
Fernando Rodríguez Madero, als quals el Parlament
agraeix els serveis i la col·laboració que han prestat en
l’exercici del càrrec per al qual els havia elegits.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament

4.40.
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials
Tram. 404-00001/07

Elecció del vicepresident

COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI DE L’ACTUACIÓ

DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I DE

LES EMPRESES FILIALS

La Comissió de Control Parlamentari de l’Actuació de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les empre-
ses filials, en sessió tinguda el dia 20 de febrer de 2004,
d’acord amb l’article 37.2 del Reglament del Parla-
ment, ha elegit vicepresident el Sr. Jordi Terrades i San-
tacreu en substitució del Sr. Manuel Royes i Vila.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2004

La secretària La presidenta
Dolors Comas d’Argemir i Cendra Carme-Laura Gil i Miró

Composició de la Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes
Tram. 404-00002/07

Elecció de la vicepresidenta

N. de la R.: Aquest acord anul·la el publicat al BOPC
65, pàg. 41, de 3 de juny de 2004.

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda el dia 28 de maig de 2004, d’acord amb l’arti-
cle 37.2 del Reglament del Parlament, ha elegit vicepre-
sidenta la Sra. M. Àngela Gassó i Closa per a cobrir la
vacant que hi havia per renúncia del Sr. Ramon Espa-
sa i Oliver.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2004

El secretari El president de la Comissió
Alfons Quera i Carré Francesc Homs i Ferret

Composició de la Comissió de Política
Cultural

Substitució de diputats
Reg. 6653/ Coneixement: Mesa del Parlament,
11.06.2004

Baixa: Sra. Eva Garcia i Rodríguez

Alta: Santiago Rodríguez i Serra (exclusivament per a
la Ponència creada per a l’Elaboració del text d'una
proposta de reforma de les lleis audiovisuals de Cata-
lunya per una ponència del conjunt dels grups parla-
mentaris, tram. 202-00013/07).

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari Popular, d’acord amb allò que preveu el Regla-
ment de la Cambra, us fa avinent que el ponent del
nostre Grup Parlamentari a la Ponència de la reforma
de la llei 2/2000 del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, serà el Sr. Santiago Rodríguez i Serra, en subs-
titució de la Sra. Eva García i Rodríguez.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2004

Francesc Vendrell i Bayona

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
13/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre un nou model de gestió de la ferti-
lització orgànica i mineral en una agri-
cultura i una ramaderia sostenibles
Tram. 390-00013/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004
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Control del compliment de la Moció
14/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la revisió del sistema de finança-
ment autonòmic
Tram. 390-00014/07

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004

Control del compliment de la Moció
15/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la política penitenciària
Tram. 390-00015/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004

Control del compliment de la Moció
16/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la política de treball
Tram. 390-00016/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004

Control del compliment de la Moció
17/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la política de mitjans de comuni-
cació
Tram. 390-00017/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions de l'11.06.2004

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la se-
cretària general de Joventut davant la
Comissió d’Estudi de la Situació de les
Polítiques de Joventut a Catalunya per-
què informi sobre les polítiques de jo-
ventut del Govern
Tram. 356-00138/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
65)

Al BOPC 65, pàg. 43.

On diu:

«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C ).»

Ha de dir:

«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya, en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).»

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença de sen-
gles directors del Centre Artesà Tradi-
cionàrius, del programa de TV3 «Roda-
sons» i de la companyia discogràfica
VESC, davant la Comissió de Política
Cultural perquè informin sobre la situ-
ació de la música tradicional i la seva
difusió
Tram. 356-00141/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Francesc Boya i Alós, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Dolors
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EA);
Sra. Ma. Mercè Roca i Perich, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 6277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Cultural, sessió del 07.06.2004.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants dels escriptors signants
del manifest «Prou» davant la Comis-
sió de Cultura perquè exposin la pro-
blemàtica de la literatura catalana
Tram. 356-00142/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Maria Mercè Roca i Perich, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 6635).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió de l'11.06.2004.

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del Servei Català de Trànsit davant
la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana perquè informi de les
actuacions dutes a terme per aquest
servei arran de l’esfondrament d’un
tram de l’autopista AP-7, a l’altura de
Viladasens (Gironès)
Tram. 356-00143/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Pere Macias i Arau i Sra. Núria de Gis-
pert i Català, del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió; (reg. 6688).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 07.06.2004.

Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Cambra de Comerç
de Barcelona davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè
exposin el seu informe sobre el dèficit
d’infraestructures a Catalunya
Tram. 356-00144/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 6864).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió de l'11.06.2004.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença dels re-
presentants de la Plataforma unitària
de bombers davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè expliquin la necessitat d’esta-
blir la jubilació dels bombers a partir
dels cinquanta-cinc anys
Tram. 356-00145/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamen-
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sr. Oriol Amorós
i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Sra. Dolors Clavell Nadal, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa (reg. 7021).

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió de l'11.06.2004.

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller
de Política Territorial i Obres Públi-
ques per a fer el balanç de la posada
en marxa del Trambaix i el Trambesòs
Tram. 355-00043/07

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Territorial, en la sessió núm. 8, del
27.05.2004 (DSPC-C 62).

Sessió informativa de la Comissió
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i
Solidaritat amb el conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques per
a exposar el Pla anual 2004
Tram. 355-00044/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques
(reg. 7022).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 11.06.2004.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del secretari general
de la Secretaria de Telecomunicacions
i Societat de la Informació i del director
gerent del Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat davant la Comissió per a
la Societat de la Informació perquè in-
formin sobre les prioritats i les línies
d’actuació de llurs departaments
Tram. 357-00050/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 20.04.2004 (DSPC-C 44).

4.53.10.
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Compareixença del síndic major da-
vant la Comissió de la Sindicatura de
Comptes perquè informi del pla de tre-
ball de la Sindicatura
Tram. 357-00051/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
65)

Al BOPC 65, pàg. 44.

On diu:

«Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes, del 28.05.2004
(DSPC-C 65).»

Ha de dir:

«Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió de la Sindicatura de Comptes, del 28.05.2004
(DSPC-C 66).»

Compareixença del director general de
l'Autoritat del Transport Metropolità
davant la Comissió de Política Territo-
rial perquè expliqui l'estat de desple-
gament del Pla director d'infraestructu-
res 2001-2010
Tram. 357-00056/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 8,
tinguda el dia 27.05.2004 (DSPC-C 62).

Compareixença dels representants del
Gremi d'Àrids de Catalunya davant la
Comissió de Política Territorial perquè
expliquin la previsió que hi ha en
l'abastament d'àrids per a l'obra públi-
ca a Catalunya fins al 2007
Tram. 357-00057/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 8,
tinguda el dia 27.05.2004 (DSPC-C 62).

Compareixença dels representants de
la Cambra Oficial de Contractistes
d'Obres de Catalunya davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè pre-
sentin l'informe titulat: «La construc-
ció catalana el 2003, perspectives per
al 2004»
Tram. 357-00058/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Territorial en la sessió núm. 8,
tinguda el dia 27.05.2004 (DSPC-C 62).

Compareixença de la secretària ge-
neral de Joventut davant la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Políti-
ques de Joventut a Catalunya perquè
informi sobre les polítiques de joven-
tut del Govern
Tram. 357-00066/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
65)

Al BOPC 65, pàg. 45.

On diu:

«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004»

Ha de dir:

«Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de
Joventut a Catalunya en la sessió núm. 2, tinguda el dia
27.05.2004 (DSPC-C 65).»

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joventut a
Catalunya, del 03.06.2004 (DSPC-C 66).

4.53.15.
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 26

Convocada per al dia 17 de juny de 2004

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

D’acord amb els articles 50, 62.2 i concordants del
Reglament i l’article 5.2 de la Llei 14/1984, del 20 de
març, del Síndic de Greuges, es convoca la sessió se-
güent del:

Ple del Parlament

Dia 17 de juny de 2004

En acabar la sessió plenària número 25

Saló de sessions

ORDRE DEL DIA

Elecció del Síndic de Greuges. Tram. 281-00001/07.
Comissió del Síndic de Greuges. Elecció.

Palau del Parlament, 15 de juny de 2004

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

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

Documentació relativa a l’Informe d’a-
valuació del grau de desenvolupament
i dels resultats d’aplicació de la renda
mínima d’inserció del trienni 2000-2002
Tram. 334-00016/07

Presentació: Conseller, del Departament
de Treball i Indústria, Consellera, del De-
partament de Benestar i Família
Reg. 6621 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió de Política Social: Mesa del Parlament,
11.06.2004

Sra. Carme Capdevila i Palau

Presidenta del la Comissió de Política Social del Parla-
ment de Catalunya

Benvolguda presidenta,

En compliment de l’article 8.4.e) de la Llei 10/1997, de
3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, us trametem

els originals encarregats per la Comissió Interdeparta-
mental de la Renda Mínima d’Inserció de l’«Informe
d’avaluació del grau de desenvolupament i dels resul-
tats d’aplicació de la renda mínima d’inserció del trien-
ni 2000-2002».

Aquest informe està compost de nou estudis confecci-
onats per entitats externes amb experiència en la recer-
ca social, els quals es detallen a continuació:

– Indicadors d’avaluació de la RMI respecte als seus
efectes positius en el camp econòmic, social i sobre els
usuaris (estudi confeccionat per l’Institut DEP)

– Confecció d’un nou sistema de tipologies de les per-
sones acollides a la RMI (estudi confeccionat per l’Ins-
titut DEP),

– Valoració de la RMI des de l’òptica dels serveis so-
cials d’atenció primària (estudi confeccionat per l’Ins-
titut DEP)

– Indicadors de la RMI (estudi confeccionat pel Centre
de Recerca econòmica i social de Catalunya CRESC)

– Tipologies de la RMI (estudi confeccionat pel Centre
de Recerca econòmica i social de Catalunya CRESC)

– Sistema de classificació de les persones acollides a la
RMI (estudi confeccionat per la Fundació Pere Tarrés)

–Disseny d’un sistema d’avaluació de la salut a la RMI
(estudi confeccionat per la Fundació Pere Tarrés)

–Quantificació i anàlisi de les tipologies de finalització
en la RMI (estudi confeccionat per Educaweb.com)

–Evolució de la demanda en la RMI i anàlisi dels casos
finalitzats (estudi confeccionat per la Universitat Pom-
peu Fabra)

Per facilitar l’accés a un volum tan considerable d’in-
formació, s’ha encarregat també una síntesi dels nou
estudis. És un document de quaranta folis, que igual-
ment s’adjunta.

Cordialment,

Barcelona, 28 de maig de 2004

El conseller de La consellera de
Treball i Indústria Benestar i Família
Josep M. Rañé i Blasco Anna Simó i Castelló

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.55.15.
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Memòria de l’Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades de l’any 2003
Tram. 334-00017/07

Presentació: Agència Catalana de Pro-
tecció de Dades
Reg. 7224 / Coneixement i tramesa a la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i
Govern Local: Mesa del Parlament, 11.06.2004

Comissió d’Organització i Administració de la Genera-
litat de Catalunya i Govern Local

I. Sr. Joan Ridao i Martín
President

Benvolgut President de la Comissió i amic,

Adjunt et faig arribar un exemplar de la memòria de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades de l’any
2003 i la carta que he adreçat als diputats i diputades
membres de la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i Govern Local.

Molt atentament,

Barcelona, 11 de juny de 2004

Josep Xavier Hernández i Moreno
Director

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució de 3 de juny de 2004, de
nomenament de funcionaris/àries au-
xiliars administratius/ives com a resul-
tat del procés selectiu codi CO-D1/03,
convocat per Resolució de 18 de març
de 2003
Reg. 6797

Atesa la Resolució de 18 de març de 2003, de convo-
catòria de concurs-oposició per a la provisió de diver-
ses places de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
(DOGC núm. 3853 i BOPC núm. 407);

Vista la proposta de 26 d’abril de 2004 formulada pel
Tribunal qualificador del procés selectiu per al nome-
nament de funcionaris de l’especialitat d’auxiliar admi-
nistratiu/iva;

Vista la documentació presentada pels aspirants propo-
sats, els quals acrediten que reuneixen els requisits i
condicions establerts en els apartats 7.7 i 7.8 de les
bases de la convocatòria;

Vist el resultat de l’acte públic d’adjudicació de les pla-
ces vacants previst en l’apartat 8 de les bases de la con-
vocatòria, realitzat de conformitat amb el que preveu la
Relació de llocs de treball de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya publicada en el DOGC núm. 3116 de
7.4.2000;

En ús de les atribucions que em confereix l’article 16.d)
de la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per la Llei
15/1991, de 4 de juliol, i per la Llei 7/2002, de 25
d’abril;

RESOLC

1. Nomenar les persones que figuren en l’annex
d’aquesta Resolució funcionàries del grup D en l’espe-
cialitat d’auxiliar administratiu/iva de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya amb destinació definitiva en els
llocs de treball que s’especifiquen.

2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessa-
des i publicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parlament de Ca-
talunya.

3. Els aspirants nomenats funcionaris disposaran de
trenta dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtin-
gut, comptats a partir de l’endemà de la data de recep-
ció de la notificació de la Resolució de nomenament.

4. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via ad-
ministrativa, els interessats poden interposar recurs
potestatiu de reposició davant el síndic major en el ter-
mini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
notificació, o de la seva publicació en l’últim diari
oficial (BOPC o DOGC) en què aquesta Resolució s’hagi
publicat, o directament recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
notificació, o de la seva publicació en l’últim diari ofi-
cial (BOPC o DOGC) en què aquesta Resolució s’ha-
gi publicat, de conformitat amb el que preveuen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 3 de juny de 2004

Joan Colom i Naval
Síndic major

ANNEX

Nom i cognoms: Elisabet Rey i March

DNI núm.: 40.977.114-S

Lloc de treball: auxiliar administratiu/iva

Nivell de destinació: 14

Nom i cognoms: Mercè Torelló i Magrans

DNI núm.: 37.670.690-W

Lloc de treball: auxiliar administratiu/iva

Nivell de destinació: 14

4.85.
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir definitivament el
lloc de treball de cap de l’Àrea de Ges-
tió de Personal del Parlament de Cata-
lunya
Tram. 500-00013/07

Adscripció definitiva
Acord: Mesa del Parlament, sessió de
l'11.06.2004

OFICIALIA MAJOR

Acord d’11 de juny de 2004, de la Mesa del Parlament,
d’adscripció definitiva de la senyora Marta Torres i
Oriol al lloc de Cap de l’Àrea de Gestió de Personal del
Departament de Recursos Humans de la Direcció de
Govern Interior del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits
al·legats i comporta l’adscripció provisional de l’aspi-
rant al lloc de treball convocat;

De conformitat amb l’establert a la base cinquena de la
convocatòria, en data 4 de juny, la Comissió Tècnica
d’Avaluació acorda formular la proposta d’adscripció
definitiva de la senyora Marta Torres i Oriol al lloc de
Cap de l’Àrea de Gestió de Personal del Departament
de Recursos Humans de la Direcció de Govern Interi-
or del Parlament de Catalunya;

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalu-
nya, la Mesa del Parlament;

ACORDA:

Primer. Adscriure definitivament a la senyora Marta
Torres i Oriol al lloc de Cap de l’Àrea de Gestió de
Personal del Departament de Recursos Humans de la
Direcció de Govern Interior del Parlament de Catalu-
nya, amb efectes de la data de la presa de possessió.

Segon. Contra aquest Acord, que exhaureix la via ad-
ministrativa, els interessats poden interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació, o directament recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termi-
ni de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació o notificació, de conformitat amb el que pre-
veuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modifi-

cada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la defensa
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de secretari/ària de la
Direcció d’Informàtica del Parlament
de Catalunya
Tram. 500-00014/07

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió de
l’11.06.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 11 de
juny de 2004, d’acord amb el que disposa la base 4 de
la convocatòria ha designat per a formar part de la co-
missió tècnica d’avaluació el Sr. Xavier Muro i Bas,
director de Govern Interior, la Sra. Begoña Benguria i
Calera, cap del Departament de Recursos Humans i la
Sra. Teresa Abelló i Vilarrasa, en representació del per-
sonal.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament d’un funcionari interí
Acord: Mesa del Parlament, sessió de
l’11.06.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament va acordar adscriure provisio-
nalment el senyor Sergi Terres i Espina a un lloc de tre-
ball d’uixer/a especialitzat/ada en la Unitat de visites
del Departament de Relacions Parlamentàries i de Co-
municació en substitució del senyor Enric Moure i
Mainar en situació de baixa per incapacitat temporal,

Atès que actualment a la relació de llocs de treball hi
consta vacant un lloc de treball d’uixer/a de especialit-
zat/ada en la Unitat de visites, i és necessari procedir a
la seva provisió;

Atès que el senyor Sergi Terrés i Espina, ha demostrat
la seva vàlua, disposició i interès durant el període que

4.90.10.
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ha estat ocupant el lloc de treball d’uixer/a especialit-
zat/ada en la mateixa Unitat de visites, en substitució
del senyor Enric Moure i Mainar en situació de baixa
per incapacitat temporal;

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert als Estatuts
del Règim i el Govern Interiors del Parlament de Cata-
lunya, en relació a l’òrgan de representació del perso-
nal del Parlament;

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalu-
nya, la Mesa del Parlament,

ACORDA:

Primer. Nomenar interí el senyor Sergi Terres i Espina
a una plaça del grup D de titulació per a ocupar provi-
sionalment un lloc de treball d’uixer/a especialitzat/ada
en la Unitat de visites a partir de la data de pressa de
possessió.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb
el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la defensa
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de juny 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Declaració de situació d’excedència
voluntària per incompatibilitats d’una
funcionària del parlament
Acord: Mesa del Parlament, sessió de
l’11.06.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament en sessió tinguda el dia 11 de
juny de 2004, vist l’informe del director de Govern
Interior, ha acordat declarar la senyora Vanessa Pey i
Ribas en la situació administrativa d’excedència volun-
tària per incompatibilitats en la plaça de funcionària de
l’escala general d’administrador/a del cos d’adminis-

tradors parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb
efectes del dia 3 de juny de 2004

Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, potestativa-
ment, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació,
o bé recurs contenciós administratiu, davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa

Palau del Parlament, 11 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 83 dels Estatuts del Règim
i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de delega-
ció de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

De conformitat amb l’article 83 dels Estatuts del Règim
i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, reco-
nèixer a la senyora Aurora Llauradó i Lavado, un trien-
ni d’Administradora parlamentària pels serveis prestats
al Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de
l’1 de juny de 2004.

Barcelona, 4 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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Reconeixement d’antiguitat a un fun-
cionari del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 83 dels Estatuts del Règim
i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de delega-
ció de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

De conformitat amb l’article 83 dels Estatuts del Rè-
gim i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya,
reconèixer al senyor Francesc Roig i Lleixà, un trien-
ni d’Administrador parlamentari, pels serveis prestats
al Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de
l’1 de juny de 2004.

Barcelona, 4 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major

Reconeixement d’antiguitat a una fun-
cionària del Parlament

OFICIALIA MAJOR

De conformitat amb l’article 83 dels Estatuts del Règim
i el Govern Interiors (ERGI) i amb l’acord de delega-
ció de reconeixement de triennis pres per la Mesa del
Parlament el 21 de desembre de 1999, i vistos els infor-
mes previs de la Direcció de Govern Interior i de
l’Oïdoria de Comptes i Caixa,

RESOLC,

De conformitat amb l’article 83 dels Estatuts del Règim
i el Govern Interiors del Parlament de Catalunya, reco-
nèixer a la senyora Elena Mora Martínez, un trienni
d’Administradora parlamentària, pels serveis prestats al
Parlament de Catalunya, amb efectes econòmics de l’1
de juny de 2004.

Barcelona, 4 de juny de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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