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1.10. Resolucions

Resolució 95/VII del Parlament de Ca-
talunya sobre la candidatura de Sant Sadurní d’Ano-
ia per a ésser la seu de l’Observatori de Vins Escu-
mosos (tram. 250-00114/07). Adopció en comissió. p. 4

Resolució 99/VII del Parlament de Ca-
talunya sobre l’elaboració d’un pla sectorial vitiviní-
cola amb la participació de les organitzacions i les
entitats de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi
(tram. 250-00099/07). Adopció en comissió. p. 4

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).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 5

Projecte de llei d’horaris comercials
(tram. 200-00006/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 5

Projecte de llei de creació de l’Agència
Catalana del Consum (tram. 200-00007/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 5

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

3.10.25. Proposicions no de llei

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). Esmenes presentades. p. 5

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de
la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i la connexió amb
Sant Joan de Vinyafrescal (tram. 250-00160/07).
Esmenes presentades. p. 6

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a la gent gran a Torelló (Osona)
(tram. 250-00165/07). Esmenes presentades. p. 6

Proposició no de llei sobre els al·lèrgics
alimentaris i al làtex (tram. 250-00173/07). Esmenes
presentades. p. 6

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment paisatgístic de la riera de les Arenes, a Terras-
sa (Vallès Occidental) (tram. 250-00174/07). Esme-
nes presentades. p. 7

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció continuada al CAP Sant Salva-
dor, de Tarragona (tram. 250-00176/07). Esmenes
presentades. p. 7

Proposició no de llei sobre el desenvo-
lupament del sector urbanitzable de les Bassetes,
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-
00179/07). Esmenes presentades. p. 7

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). Esmenes presentades. p. 8

Proposició no de llei sobre la substitu-
ció de les canonades de plom dels habitatges (tram.
250-00194/07). Esmenes presentades. p. 8

Proposició no de llei sobre la incorpo-
ració del professional en podologia al sistema sani-
tari públic (tram. 250-00195/07). Esmenes presen-
tades. p. 8

Proposició no de llei sobre el pagament
únic dels ajuts del Pla de recuperació del potencial
productiu de les oliveres afectades per les glaçades
del desembre del 2001 (tram. 250-00199/07). Esme-
nes presentades. p. 9

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). Esmenes pre-
sentades. p. 9

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). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. p. 9

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la comunicació viària de la subcomarca del
Lluçanès (tram. 250-00209/07). Esmenes presenta-
des. p. 10

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). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 10

Correcció d'errades
La Resolució 96/VII del Parlament de Catalunya sobre l’elaboració d’un pla sectorial vitivinícola amb la participació de les organitzacions i les entitats de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi(tram. 250-00099/07), a la pàg. 4 i al sumari, ha estat rectificada al BOPC 95, a la pàg. 5.
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Proposició no de llei sobre la desafec-
tació de la caserna de la Guàrdia Civil de Ripoll
(tram. 250-00222/07). Pròrroga del termini de pre-
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Proposició no de llei sobre la retirada
de la torre de Telefónica de la zona de la plaça Abat
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termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre l’adaptació
de les instal·lacions de Renfe a les persones amb
mobilitat reduïda (tram. 250-00224/07). Esmenes
presentades. p. 11

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que
incorpori en els Pressupostos generals de l’Estat
per al 2005 els mecanismes que assegurin als ajun-
taments la compensació pertinent per la bonificació
fiscal establerta sobre l’IBI per a les concessionà-
ries d’autopistes (tram. 250-00225/07). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a fer les gestions oportunes davant el
Govern de l’Estat a fi que els ciutadans gironins de-
tinguts en el marc de l’operació Estany siguin traslla-
dats a presons catalanes i es denegui l’extradició de
dos detinguts algerians (tram. 250-00226/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre la creació
d’un taller de teràpia ocupacional per a disminuïts
psíquics, promogut per la Fundació Pro Persones
amb Disminució Psíquica del Maresme (tram. 250-
00227/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre la riera
d’Arenys de Mar (Maresme) (tram. 250-00228/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre la riera de
Sant Jordi, a Montgat (Maresme) (tram. 250-00229/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre l’abaixador
de Renfe de Premià de Mar (Maresme) (tram. 250-
00231/07). Esmenes presentades. p. 12

Proposició no de llei sobre la cruïlla de
les carreteres A-2 i GI-600, al municipi de Tordera
(Maresme) (tram. 250-00233/07). Esmenes presen-
tades. p. 12

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de la viabilitat de reservar un vint-i-cinc
per cent de les licitacions dutes a terme per l’Admi-
nistració de la Generalitat i els organismes i les em-
preses públiques que en depenen a favor de les
petites i les mitjanes empreses (tram. 250-00234/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei de suport a les
federacions i les seleccions esportives catalanes
(tram. 250-00243/07). Correcció d’errades de publi-
cació (BOPC 87). p. 13

Proposició no de llei sobre les autorit-
zacions de navegació pel riu Noguera Pallaresa
(tram. 250-00275/07). Presentació. p. 13

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció del túnel de la Bonaigua i sobre les
obres de millorament de la carretera C-28 al pas pel
port de la Bonaigua (tram. 250-00276/07). Presen-
tació. p. 14

Proposició no de llei sobre una línia
específica d’ajuts per a reparar els danys causats
pels aiguats del dia 7 de setembre de 2004 als
municipis de Salou (Tarragonès) i Cambrils (Baix
Camp) (tram. 250-00277/07). Presentació. p. 14

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la carretera C-66 en el tram comprès
entre Banyoles (Pla de l’Estany) i Besalú (Garrotxa)
(tram. 250-00278/07). Presentació. p. 15

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un ajut per a les famílies amb fills en edats
compreses entre els 7 i els 16 anys (tram. 250-
00279/07). Presentació. p. 15

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un projecte de llei sobre l’esta-
tut de l’empresa familiar agrària catalana (tram.
250-00280/07). Presentació. p. 16

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les inversions i les actuacions que té previstes per a
la comarca de l’Alt Empordà (tram. 300-00664/07).
Presentació. p. 16

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política penitenciària, especialment pel que fa al
règim de sortides dels interns (tram. 300-00669/07).
Presentació. p. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política penitenciària (tram. 300-00670/07). Pre-
sentació. p. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària en matèria penitenciària (tram.
300-00671/07). Presentació. p. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de recursos humans i de formació en
l’àmbit penitenciari i de la justícia juvenil (tram. 300-
00672/07). Presentació. p. 17

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els equipaments penitenciaris (tram. 300-00673/07).
Presentació. p. 18

Interpel·lació al Consell Executiu so-
bre els programes de mediació i reparació de l’àm-
bit penitenciari i de la justícia juvenil (tram. 300-
00674/07). Presentació. p. 18

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de parcs eòlics (tram. 300-00675/07).
Presentació. p. 18

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la indústria tèxtil (tram. 300-00676/07). Presentació. p. 18

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la cambra

Atorgament de la Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya a la Sra. Montserrat Trueta
i Llacuna. p. 19

Delegació de funcions del president
del Parlament (tram. 246-00013/07). p. 19

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició del Ple del Parlament
(tram. 396-00001/07). Accés al ple exercici de la
condició de parlamentari. p. 19
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Composició del Grup Parlamentari
Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel Canvi
(tram. 399-00002/07). Adscripció de diputats. p. 19

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern
Local (tram. 402-00001/07). Substitució de diputats. p. 20

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost (tram. 402-00003/07).
Substitució de diputats. p. 20

Composició de la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme (tram. 402-00004/07).
Designació de la presidència. Substitució de di-
putats. p. 20

Composició de la Comissió de Política
Territorial (tram. 402-00006/07). Substitució de di-
putats. p. 20

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
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núncia a la vicepresidència. p. 20

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre la Unió Europea (tram.
405-00003/07). Substitució de diputats. p. 21

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura per a la Societat de la Informa-
ció (tram. 405-00004/07). Substitució de diputats. p. 21

Composició de la Comissió d’Estudi del
Procés de Mundialització de l’Economia i de les Re-
percussions en les Relacions Internacionals (tram.
406-00002/07). Substitució de diputats. p. 21

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució
51/VII del Parlament de Catalunya, sobre la comme-
moració dels setanta-cinc anys de l’enllaç ferroviari
entre Espanya i França (tram. 290-00005/07). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 21

Control del compliment de la Resolu-
ció 82/VII del Parlament de Catalunya, sobre el re-
forçament del ferm de la carretera C-1412 entre els
Prats de Rei i Copons (tram. 290-00034/07). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 22

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció
18/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’avalua-
ció de les situacions de violència, especialment
contra les dones immigrades (tram. 390-00018/07).
Sol·licitud de sessió informativa i tramesa a la Co-
missió. p. 22

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Oberta de Catalunya davant la
Comissió per a la Societat de la Informació perquè
informi sobre les línies de futur d’aquesta universi-
tat (tram. 356-00154/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 23

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la
situació en matèria penitenciària, especialment pel
que fa al règim de sortides dels interns (tram. 356-
00183/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 23

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient i Habitatge davant la Comis-
sió de Política Territorial perquè informi sobre el
descobriment d’un dipòsit de residus altament con-
taminants al pantà de Flix (Ribera d’Ebre) (tram.
356-00184/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 23

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

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme amb el con-
seller de Comerç, Turisme i Consum per a donar a
conèixer les línies de treball del Pla estratègic de
turisme de Catalunya i l’avaluació de la temporada
turística (tram. 355-00049/07). Sol·licitud i tramesa
a la Comissió. p. 23

Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de Medi Ambi-
ent i Habitatge per a presentar l’informe sobre els
contaminants en els sistemes aquàtics continen-
tals, especialment pel que fa al riu Ebre al pas per
Flix (Ribera d’Ebre) (tram. 355-00050/07). Sol·licitud
i tramesa a la Comissió. p. 24

Sessió informativa de la Comissió per
als Drets de les Dones amb el conseller en cap per
a informar sobre el compliment de la Moció 18/VII
del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació de
les situacions de violència, especialment contra les
dones immigrades (tram. 355-00051/07). Sol·licitud
i tramesa a la Comissió. p. 24

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

Compareixença del rector de la Uni-
versitat Oberta de Catalunya davant la Comissió
per a la Societat de la Informació perquè informi
sobre les línies de futur d’aquesta universitat (tram.
357-00075/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. Substanciació. p. 24

4.70. Comunicacions del president de la
Generalitat i del Govern, i d’altres
òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compli-
ment de lleis i altres normes

Memòria explicativa de l’Institut Català
del Crèdit Agrari, corresponent al primer semestre
del 2004 (tram. 334-00023/07). Presentació i trame-
sa a la Comissió. p. 24

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de corrector/a redactor/a del De-
partament de Serveis Lingüístics del Parlament de
Catalunya (tram. 501-00004/07). Nomenament de
l’òrgan qualificador. p. 25

Concurs per a proveir temporalment
dos llocs de treball de secretari/ària del Parlament
de Catalunya (tram. 501-00005/07). Convocatòria. p. 25

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 95/VII del Parlament de Ca-
talunya sobre la candidatura de Sant
Sadurní d’Anoia per a ésser la seu de
l’Observatori de Vins Escumosos
Tram. 250-00114/07

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 29.06.2004, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 29 de juny de 2004, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre la candidatura de Sant
Sadurní d’Anoia per a ésser la seu de l’Observatori de
vins Escumosos (tram. 250-00114/07), presentada pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer les gestions pertinents per a conèixer les negoci-
acions que va dur a terme l’anterior Govern de l’Estat
per a la candidatura de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Pe-
nedès) com a seu de l’Observatori de Vins Escumosos.

b) Conèixer la posició de l’Organització Internacional
de la Vinya i el Vi en relació amb la creació de nous
observatoris.

c) Sol·licitar informació al Govern de l’Estat sobre el
projecte de creació de l’Observatori de l’Oficina Inter-
nacional de la Vinya i el Vi (OIV) d’Estudis i d’Inves-
tigacions Internacionals sobre la Petita i Mitjana Em-
presa Vitivinícola, presentat per l’Institut Català de la
Vinya i el Vi el 1995 i el 2003.

d) Manifestar al sector afectat el seu suport a la candi-
datura de Sant Sadurní d’Anoia com a seu de l’Obser-
vatori de Vins Escumosos.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2004

El secretari El president de la Comissió
Jordi Carbonell i Sebarroja Josep Grau i Seris

Resolució 99/VII del Parlament de Ca-
talunya sobre l’elaboració d’un pla
sectorial vitivinícola amb la participa-
ció de les organitzacions i les entitats
de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi
Tram. 250-00099/07

Adopció: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca
Sessió núm. 4, 29.06.2004, DSPC-C 76

COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en ses-
sió tinguda el dia 29 de juny de 2004, ha estudiat el text
de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla
sectorial vitivinícola amb la participació de les organit-
zacions i les entitats de la Taula Sectorial de la Vinya i
el Vi (tram. 250-00099/07), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar des del Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca les actuacions necessàries per a enfortir el
diàleg entre els productors i elaboradors de vins i caves
de Catalunya amb denominació d’origen, els consells
reguladors de les denominacions d’origen i les organit-
zacions professionals agràries, sindicals i del món co-
operatiu mitjançant la Taula Sectorial de la Vinya i el
Vi, constituïda a aquest efecte.

b) Elaborar, en el termini de nou mesos, per mitjà del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i junta-
ment amb l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI),
un pla sectorial vitivinícola de Catalunya que asseguri
la viabilitat de les explotacions vitícoles i de les empre-
ses elaboradores i embotelladores de vi a Catalunya,
tenint en compte l’evolució dels mercats.

c) Promoure la participació de les organitzacions i les
entitats membres de la Taula Sectorial de la Vinya i el
Vi en l’elaboració i la implantació del Pla a què fa re-
ferència l’apartat b per mitjà de les disposicions regla-
mentàries i les altres mesures i actuacions que es defi-
neixin en el mateix Pla.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2004

El secretari El president de la Comissió
Jordi Carbonell i Sebarroja Josep Grau i Seris

1.10.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 9609).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 17.09.2004 al 27.09.2004).

Finiment del termini: 28.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 15.09.2004.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 9493).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 17.09.2004 al 27.09.2004).

Finiment del termini: 28.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 9493).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 17.09.2004 al 27.09.2004).

Finiment del termini: 28.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 7715)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
suport tècnic per a l’elaboració d’un Pla estratègic de
l’E-9 al Vallès Occidental.»

3.01.01.
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 8441)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Estudiar els motius de la insuficiència que actual-
ment presenta l’EDAR de La Pobla de Segur per sane-
jar els cabals d’aigua que li arriben i a determinar les
responsabilitats.

– Prendre les mesures tècniques, administratives o de
finançament oportunes, per resoldre el problema en el
menor termini possible.

– En base als resultats de l’estudi, desenvolupar el pro-
jecte de connexió de les aigües residuals domèstiques
del nucli de Sant Joan de Vinyafrescal.»

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un casal per a la gent gran a
Torelló (Osona)
Tram. 250-00165/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 14.09.2004

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. 8452)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de 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, en el marc de la planificació territorial d’inversions
del Departament de Benestar i Família, continuar les
converses amb l’Ajuntament de Torelló per tal d’estu-
diar la viabilitat de construir en aquest municipi, un
nou casal per a la gent gran.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 14.09.2004

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. 9270)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de 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 Govern a:

1. Crear un grup de treball liderat pel Consell Assessor
d’Al·lèrgies del Departament de Salut amb participació
de l’Agència de Seguretat Alimentària, del Programa
d’Alimentació i Nutrició, de l’Associació Catalana
d’Al·lèrgics Alimentaris i al Làtex, l’Associació Immu-

3.10.25.
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nitas Vera i la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immuno-
logia Clínica per tal que:

a) Estudiï l’estat de situació de les persones que patei-
xen al·lèrgies alimentàries i al làtex, i

b) Plantegi propostes que contribueixin a la millora de
la qualitat de vida d’aquestes persones.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 9320)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
suport i assessorament tècnic a l’Ajuntament de Terras-
sa, si aquest ho creu convenient, per redactar un Pla
d’arranjament paisatgístic de la Riera de les Arenes en
el seu pas pel tram urbà de Terrassa, que sigui compa-
tible amb la Planificació de l’Espai Fluvial i amb la
Directiva Marc de l’Aigua.»

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció continuada al CAP
Sant Salvador, de Tarragona
Tram. 250-00176/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 14.09.2004

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. 9329)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de 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 Govern a incre-
mentar la difusió d’informació de l’atenció continua-
da que es pot rebre al barri de Sant Salvador, Tarrago-
na, com a resultat de l’ampliació horària del CAP Sant
Salvador, de l’accés al nou servei d’atenció continua-
da del CAP Muralles, i de la posada en funcionament
del dispositiu d’urgències 061.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 7767)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Dur a terme, mitjançant l’Institut Català del Sòl, el
desenvolupament del sector urbanitzable de les Basse-
tes de Vilafranca del Penedès, que inclou, amb càrrec
a les plusvàlues urbanístiques que generi l’actuació,
una aportació al finançament del cobriment de les in-
frastructures ferroviàries al seu pas per la ciutat.

Fer també una reserva expressa de sòl residencial del
sector de les Bassetes destinant-lo a la promoció d’ha-
bitatge social per a gent jove entre altres.

3.10.25.
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L’acompliment d’aquests dos grans objectius permetrà
donar el vist-i-plau a un acord que ja s’havia pre esta-
blert entre el Govern de la Generalitat anterior a l’ac-
tual i el propi Ajuntament de Vilafranca del Penedès.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 9274)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar
les gestions pertinents per obtenir la cessió de la caser-
na en desús que ocupava la Guardia Civil al municipi
de Montgat i a projectar-ne i realitzar-ne la rehabilita-
ció per a la creació d’habitatges socials en col·laboració
amb l’ajuntament de la localitat.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 8858)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar,
en l’àmbit de la nova política de rehabilitació d’habi-
tatges, la possibilitat d’establir una línia d’ajuts per
substituir les canonades de plom existents encara en els
habitatges, per altres de materials no nocius i a la difu-
sió d’una campanya informativa sobre la necessitat de
portar a terme aquesta substitució.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 14.09.2004

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. 9330)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de 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 Govern a aprofi-
tar el procés de revisió del catàleg de prestacions del
sistema sanitari públic que s’ha de portar a terme tant
en el si del Consejo Interterritorial com a nivell de

3.10.25.
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Catalunya, per estudiar la possibilitat d’incloure la
podologia al sistema sanitari públic i prioritzar, espe-
cialment, l’atenció d’aquells pacients amb majors di-
ficultats de mobilitat i en zones aïllades.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 08.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 9372)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Es-
querra Republicana de Catalunya, Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Alterna-
tiva (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Procedir a fer efectiu amb la màxima urgència el
pagament dels ajuts al Pla de recuperació del potencial
productiu de les oliveres afectades per les glaçades del
desembre del 2001.

2. Fer les gestions necessàries per disposar el més aviat
possible de l’aprovació del Pla per part de la Comis-
sió Europea i així poder efectuar el pagament total dels
ajuts.»

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 (Bergue-
dà) com a xarxa d’alta i n’assumeixi el
cost de construcció
Tram. 250-00205/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 8447)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
suport i assessorament tècnic a l’Ajuntament de Sagàs,
si aquest ho creu convenient, per redactar el projecte
de portada d’aigua del municipi atenent a les seves
característiques geogràfiques i/o orogràfiques.»

Proposició no de llei sobre el tracta-
ment pejoratiu donat a la llengua catala-
na pel president de la regió del Llengua-
doc-Rosselló en l’assemblea regional
reunida a Montpeller (França) el 29
d’abril de 2004
Tram. 250-00207/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

3.10.25.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 9620).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 20.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2004.

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la comunicació viària de la
subcomarca del Lluçanès
Tram. 250-00209/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 8442)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Finalitzar la redacció del projecte constructiu de
l’actuació Nova carretera des de l’Eix Transversal fins
a la C-154 entre Muntanyola i Sant Bartomeu del
Grau, que l’anterior Govern no va efectuar, i estudiar
altres millores possibles com el condicionament de la
C-154 entre la C-25 i Olost, sempre tenint en compte
l’impacte mediambiental.

2. Acabar la redacció dels estudis informatiu i d’im-
pacte ambiental del condicionament l’eix Vic-Gironella
en el tram Olost-Olvan per tal de iniciar-ne la informa-
ció pública a finals de 2004 que la gran feina de l’an-
terior govern tampoc va efectuar.

3. Impulsar la millora de la connectivitat nord sud de
la comarca del Lluçanès amb el condicionament de la
carretera B-431 entre Prats de Lluçanès i l’Eix Trans-
versal.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

Proposició no de llei sobre la desafec-
tació de la caserna de la Guàrdia Civil
de Ripoll
Tram. 250-00222/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

Proposició no de llei sobre la retirada
de la torre de Telefónica de la zona de
la plaça Abat Oliba, de Ripoll
Tram. 250-00223/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre l’adaptació
de les instal·lacions de Renfe a les per-
sones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00224/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPS, 14.09.2004

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. 8945)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. de 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 Govern a realit-
zar les gestions pertinents per tal que Renfe adopti un
programa d’acció amb fites temporals concretes per
adaptar a persones de mobilitat reduïda totes les esta-
cions i el material mòbil de la xarxa que explota la
companyia estatal.»

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a demanar al Govern de
l’Estat que incorpori en els Pressupos-
tos generals de l’Estat per al 2005 els
mecanismes que assegurin als ajunta-
ments la compensació pertinent per la
bonificació fiscal establerta sobre l’IBI
per a les concessionàries d’autopistes
Tram. 250-00225/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).
Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9726).
Pròrroga: 1 dia.
Finiment del termini: 20.09.2004, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 16.09.2004.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a fer les gestions oportu-
nes davant el Govern de l’Estat a fi que
els ciutadans gironins detinguts en el
marc de l’operació Estany siguin tras-
lladats a presons catalanes i es dene-
gui l’extradició de dos detinguts alge-
rians
Tram. 250-00226/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un taller de teràpia ocupacional per a
disminuïts psíquics, promogut per la
Fundació Pro Persones amb Disminu-
ció Psíquica del Maresme
Tram. 250-00227/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

Proposició no de llei sobre la riera
d’Arenys de Mar (Maresme)
Tram. 250-00228/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.
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Proposició no de llei sobre la riera de
Sant Jordi, a Montgat (Maresme)
Tram. 250-00229/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.

Proposició no de llei sobre l’abaixador
de Renfe de Premià de Mar (Maresme)
Tram. 250-00231/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 8944)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Demanar a la companyia Renfe, que procedeixi a efec-
tuar les obres de senyalització ferroviària i rehabilita-
ció infraestructural del baixador de Premià de Mar en
un termini breu i que, un cop enllestides aquestes obres,
modifiqui l’horari de la línia C-1 de rodalies de mane-
ra que hi parin un nombre de trens per hora proporci-
onat a la demanda esperable.

Que construeixi una estació en l’emplaçament de l’an-
tic abaixador de Premià de Mar, i que estudiï la im-
plantació d’un nou esquema d’horaris a la línia C-1
que faci compatible l’existència de nombroses estaci-
ons amb una bona velocitat comercial per als serveis
procedents de l’alt Maresme.»

Proposició no de llei sobre la cruïlla de
les carreteres A-2 i GI-600, al municipi
de Tordera (Maresme)
Tram. 250-00233/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 16.09.2004

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 9272)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Instar el Govern de l’Estat perquè realitzi les obres
de la rotonda de l’encreuament entre la carretera N-II
i la GI-600.

b) Incloure la cruïlla de Can Bartolí dins dels punts de
regulació que des de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra es tenen establerts per tal que els
moviments circulatoris es puguin realitzar amb segure-
tat i amb la major fluïdesa possible.»

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de la viabilitat de reservar
un vint-i-cinc per cent de les licitacions
dutes a terme per l’Administració de la
Generalitat i els organismes i les em-
preses públiques que en depenen a
favor de les petites i les mitjanes em-
preses
Tram. 250-00234/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 9519).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.09.2004 al 16.09.2004).

Finiment del termini: 17.09.2004, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.09.2004.
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Proposició no de llei de suport a les
federacions i les seleccions esportives
catalanes
Tram. 250-00243/07

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 87)

Al BOPC 87, a la pàg. 37.

On diu:

«Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió»

Ha de dir:

«Presentació: Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa»

Proposició no de llei sobre les autorit-
zacions de navegació pel riu Noguera
Pallaresa
Tram. 250-00275/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 9438 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Agustí López i Pla, Di-
putat 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

Proposició no de Llei sobre les autoritzacions de nave-
gació pel riu Noguera Pallaresa.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els rais solcaren les aigües de la Noguera Pallaresa
transportant ferro i fusta durant segles, i les arriscades
proeses dels raiers desafiant el corrent van donar pas a
la llegenda quan l’any 1930 van interrompre definitiva-
ment la seva activitat, degut als obstacles que oferien
les preses i per les facilitats dels nous mitjans de trans-
port que ja podien arribar fins a Esterri d’Àneu.

A primers dels anys 60 del segle XX noves embarcaci-
ons van tornar a solcar les aigües de la Noguera Palla-
resa, quan s’inicià la pràctica del piragüisme d’aigües
braves i aquest riu va ser el primer escenari del pira-
güisme d’aigües braves de l’estat espanyol. De fet, els
palistes de tot Europa el van qualificar com un dels
millors rius del continent per a la pràctica d’aquesta
modalitat de piragüisme.

Fou l’any 1989 quan els primers bots anomenats
«ràftings» van baixar per la Pallaresa. L’ús turístic del
riu va propiciar la creació de diverses empreses d’es-
ports d’aventura que han tingut un evident protagonis-
me en la remuntada econòmica i demogràfica del Pa-
llars Sobirà.

Els darrers deu anys el riu ha esdevingut no tan sols
l’eix conductor de les aigües de tota la conca fluvial
pallaresa sinó també l’eix vertebrador de la recuperació
econòmica i social. Per les aigües de la Pallaresa nave-
guen milers de «rafts» des de maig a setembre i, alho-
ra, és escenari de campionats mundials, europeus i es-
panyols de diverses modalitats de piragüisme d’aigües
braves i de «ràfting».

Els periòdics i abundants cursos de formació de moni-
tors de piragüisme, per lliurar títols de les federacions
de piragüisme, i els cursos d’aprenentatge que s’impar-
teixen en dues modalitats de Formació Professional a
l’Institut d’Ensenyament Secundari Hug Roger III de
Sort, converteixen el riu Noguera Pallaresa en una aula
d’aprenentatge de tècniques de navegació en canoa i
caiac.

Però per navegar per la Noguera Pallaresa, sigui en pi-
ragua, en raft o en altres embarcacions encara més sen-
zilles, com l’hidrospeed, cal disposar d’uns permisos
d’Autorització de navegació a la conca de l’Ebre, amb
aplicació de la taxa econòmica corresponent, permisos
expedits pel President de la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre, amb seu a Saragossa, d’acord amb el que
es disposa a la Llei d’Aigües 29/1985 de 2 de agost, al
Text Refós de la Llei d’Aigües 1/2001 de 2 de juliol i al
Reglament de Domini Públic del Real Decreto 849/86, de
11 d’abril.

Atesa l’angoixant lentitud del tràmit administratiu, en
el que cal l’informe previ positiu de la delegació a Llei-
da de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Entenent que la navegació fluvial esportiva per la No-
guera Pallaresa és un aspecte essencial del desenvolu-
pament turístic i econòmic del Pallars Sobirà, que no
pot ser entorpit per tràmits administratius que obliguin
a desplaçaments a grans distàncies geogràfiques, com
de Sort a Saragossa, ni tampoc per demores excessives
dels procediments.

Atès que avui dia no existeix cap altra tramitació adminis-
trativa amb qualsevol servei depenent de l’Estat Espanyol
que no pugui tenir solució administrativa en l’àmbit ter-
ritorial del que s’anomena província de Lleida.

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 dur a terme les accions necessàries davant el
Ministeri de Medi Ambient, del que depèn la Confede-
ració Hidrogràfica de l’Ebre, per tal que la Confedera-
ció:

– Delegui en algun organisme públic comarcal, com
poden ser l’Oficina Comarcal del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya o el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, l’expedició dels permisos
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de navegació per la Noguera Pallaresa, prèvia consul-
ta d’aquest organisme a l’ACA o la Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre, tot això en un termini de sis me-
sos.

– Revisi el llistat de Condicions Generals de les Auto-
ritzacions de Navegació que van annexades al permís
de navegació, i que estan inspirades en la navegació per
aigües mortes o lentes, siguin embassaments o cursos
migs i baix del riu Ebre, cosa que deixa desprotegits
legalment els piragüistes d’aigües braves.»

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Felip Puig i Godes Agustí López i Pla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el projecte
de construcció del túnel de la Bonai-
gua i sobre les obres de millorament
de la carretera C-28 al pas pel port de
la Bonaigua
Tram. 250-00276/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 9497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Jordi Montanya i Mías, diputats,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenta la següent proposi-
ció no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera C28 uneix la Val d’Aran i el Pallars Sobi-
rà pel Port de la Bonaigua. Aquesta via es manté pràc-
ticament en les mateixes condicions des de fa trenta
anys. El traçat és estret i el paviment està en males con-
dicions.

A les temporades d’hivern, aquesta carretera està sovint
tancada per la neu. En els darrers anys hi ha hagut tem-
porades que la carretera ha estat tancada durant més de
30 dies consecutius. Quan està oberta també s’ha de
tenir en compte el risc d’allaus per la neu.

Des de fa anys que es ve reclamant la construcció del
túnel de la Bonaigua. El primer Pla de Carreteres de la
Generalitat de l’any 1985 ja preveia aquesta obra i el
1989 es va fer un estudi informatiu. L’any 2003, tots els
grups parlamentaris va recolzar la Resolució 1935/06
en la que s’instava el Govern a redactar el projecte del
túnel de la Bonaigua en el termini de sis mesos.

La construcció el Túnel de la Bonaigua garantiria una
comunicació ràpida i segura entre les comarques del
Pallars Sobirà i la Val d’Aran, a més de servir per a
vertebrar el conjunt de les comarques pirinenques
d’una i altre banda de la frontera. La millora de les in-
fraestructures dels Pirineus és del tot necessària per

garantir el desenvolupament econòmic i social de les
seves comarques. La construcció del túnel afavoriria no
només les activitats turístiques sinó també la possibilitat
de desenvolupament d’altres alternatives que fins ara no
s’han pogut desenvolupar per les deficients comunica-
cions.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Redactar abans d’acabar el primer semestre de l’any
2005, el projecte de construcció del Túnel de la Bonai-
gua, entre el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, que contin-
gui una previsió dels terminis per a l’execució de les
obres.

2. Realitzar les obres necessàries de millora i condici-
onament de la carretera C28 al seu pas pel Port de la
Bonaigua.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Josep Llobet Navarro, Jor-
di Montanya i Mías

Proposició no de llei sobre una línia
específica d’ajuts per a reparar els
danys causats pels aiguats del dia 7
de setembre de 2004 als municipis de
Salou (Tarragonès) i Cambrils (Baix
Camp)
Tram. 250-00277/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 9498 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Rafel Luna i Vivas i Joan Bertomeu i Bertomeu, dipu-
tats, 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 nit del dilluns set de setembre de 2004 un gran ai-
guat va afectar als municipis de Salou (Tarragonès) i
Cambrils (Baix Camp). L’aiguat va provocar desperfec-
tes importants en béns de particulars, infraestructures,
mobiliari urbà, danys al paviment i caiguda d’arbres,
especialment en la zona propera al barranc de Barenys
de Salou.

Arrel dels importants danys soferts per l’aiguat, l’Ajun-
tament de Salou està estudiant la possibilitat de sol·lici-
tar al Govern de l’Estat la declaració de zona catastrò-
fica.
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Davant de situacions com aquesta, molts ciutadans i
ciutadanes afectats no saben on dirigir-se per saber
quins són els drets que tenen. Per això, l’Ajuntament ha
obert una oficina a la que poden dirigir-se els damnifi-
cats per tal d’assessorar-se i quantificar els danys.

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
establir, amb caràcter urgent i no més tard d’un mes,
una línia específica d’ajuts adreçats als damnificats per
reparar els danys provocats en els seus béns, així com
adreçats als ens locals afectats per reparar els danys
causats en les infraestructures i el mobiliari urbà, tot
com a conseqüència dels aiguats del dia set de setem-
bre als municipis de Salou (Tarragonès) i Cambrils
(Baix Camp).

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas, Juan
Bertomeu i Bertomeu

Proposició no de llei sobre el desdo-
blament de la carretera C-66 en el tram
comprès entre Banyoles (Pla de l’Es-
tany) i Besalú (Garrotxa)
Tram. 250-00278/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 9499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya i, Manuel Ibarz
i Casadevall i Josep Llobet Navarro, diputats, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent proposició no
de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera C66 enllaça Girona amb Besalú passant
per Banyoles. Aquesta via suporta un tràfic intens de
més de vint-i-cinc mil vehicles diaris de mitjana dels
quals prop de dos mil corresponen a vehicles pesants.

Amb el completament del desdoblament de la carrete-
ra N260 entre Olot i Besalú, el trànsit per aquesta via
s’anirà incrementant progressivament.

El tram comprès entre Banyoles i Besalú, tot i que re-
gistra una intensitat de trànsit inferior (aprox. 15.000
vehicles/dia), requerirà un desdoblament que adeqüi la
via al volum de vehicles que circularà en el futur, ja que
sinó es col·lapsarà amb freqüència.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
desdoblar la carretera C66 en el tram comprès entre
Banyoles (Pla de l’Estany) i Besalú (Garrotxa).

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Manel Ibarz i Casadevall,
Josep Llobet Navarro

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un ajut per a les famílies amb
fills en edats compreses entre els 7 i
els 16 anys
Tram. 250-00279/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 9500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Joan López Alegre i Maria Dolors Montserrat i Culle-
ré, Diputat i Diputada del Grup del Partit Popular de
Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli-
es, aprovada amb un ampli consens durant la VI legis-
latura, regula un catàleg de prestacions econòmiques i
socials destinades a satisfer les necessitats de les famí-
lies catalanes. Es tracta d’una disposició legal que, en
plena connexió amb les normes de Dret Civil de Cata-
lunya, regula el règim jurídic i econòmic de les presta-
cions que, amb càrrec als Pressupostos de la Generali-
tat i gestionades pel Departament de Benestar i Família,
pretén donar cobertura íntegra a les necessitats de les
famílies catalanes en diferents àmbits: ajuts per fill a
càrrec, ajuts per reproducció assistida, ajuts a famílies
amb persones dependents, ajuts per transport escolar i
menjador, ajuts per adquisició d’habitatge habitual...

Entre el conjunt de prestacions regulades en l’esmen-
tada Llei destaquen les adreçades a les famílies amb
fills a càrrec. La Llei contempla en el seu article 10 una
línia específica d’ajuts adreçada a les famílies amb fills
menors de sis anys a càrrec, configurant-los com una
prestació econòmica universal consistent en un paga-
ment únic anual. De fet aquesta prestació ja venia sent
plenament efectiva amb anterioritat a l’aprovació de la
dita disposició, per la qual cosa la llei la única cosa que
fa es regular-la.

Ara bé, des del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya es va entendre durant la tramitació de la Llei
que calia ampliar l’ajut a les famílies amb fills a càrrec
i estendre la prestació a famílies amb fills a càrrec
d’edats compreses entre els set i els setze anys, atès que
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precisament en aquesta franja d’edat es genera més
volum de despeses a les famílies, no només en activi-
tat escolars i extraescolars sinó també d’oci, cultura i
esbarjo.

Precisament, el fet que la majoria d’edat laboral estigui
legalment establerta en els setze anys i que per tant el
menor d’edat civil pugui ja percebre retribució per la
seva feina, va portar a consensuar i introduir a la Llei
18/2003, de 4 de juliol, la Disposició addicional Cin-
quena en la que s’adreça un mandat imperatiu al Go-
vern per tal que estableixi un ajut a les famílies amb
fills en edats compreses entre els 7 i els 16 anys, l’im-
port del qual serà de 300 euros, en un únic pagament i
considerat com una prestació de caràcter universal.

Atès que la Llei 18/2003 està en vigor des del 16 de
gener de 2004, i que aquests ajuts són immediatament
exigibles atès que no estan condicionats al desplega-
ment de normes reglamentàries ni a l’aprovació de
plans i programes específics, convé donar compliment
a l’esmentada Disposició addicional Cinquena de for-
ma immediata.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
què, en compliment del que preveu la Disposició addi-
cional Cinquena de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de
suport a les famílies, s’estableixi un ajut a les famílies
amb fills en edats compreses entre els 7 i els 16 anys,
l’import del qual serà de 300 euros, en un únic paga-
ment, tot donant compliment d’aquesta forma al man-
dat legalment establert.

Palau del Parlament, de setembre de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Joan López Alegre, M.
Dolors Montserrat i Culleré

Proposició no de llei sobre la presen-
tació al Parlament d’un projecte de llei
sobre l’estatut de l’empresa familiar
agrària catalana
Tram. 250-00280/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 9501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Rafel Luna i Vivas i Joan Bertomeu i Bertomeu, Dipu-
tats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, 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 millora de la productivitat agrícola i l’adopció de
mesures per a garantir la continuïtat de les explotacions
agràries han de ser els objectius bàsics de l’Administra-
ció de la Generalitat. Per assolir aquests objectius cal
disposar d’una norma amb rang legal que reguli un
autèntic estatut jurídic de l’empresa familiar agrària,
atès que la majoria de les explotacions agrícoles de
Catalunya tenen una estructura familiar. A més, cal
garantir la continuïtat de les explotacions agràries i
adoptar mesures que facilitin la successió en la titula-
ritat de les explotacions, per tal que el traspàs es faci
sense causar un perjudici a les expectatives de la pro-
ducció i a l’estructura de les explotacions.

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
presentar, abans de finalitzar l’any 2004, el projecte de
Llei sobre Estatut de l’Empresa Familiar Agrària Cata-
lana.

Palau del Parlament, de setembre de 2004

Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas, Joan
Bertomeu i Bertomeu

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
les inversions i les actuacions que té
previstes per a la comarca de l’Alt
Empordà
Tram. 300-00664/07

Presentació: Sr. Albert Riera i Pairó, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió
Reg. 8984 i 9558 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Albert Riera i Pairó diputat del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 128 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la
comarca de l’Alt Empordà?

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2004

Albert Riera i Pairó
Diputat del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política penitenciària, especialment
pel que fa al règim de sortides dels in-
terns
Tram. 300-00669/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 9392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu 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 del Govern pel què fa a la
política penitenciaria, en especial pel que fa al règim de
sortides dels interns?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política penitenciària
Tram. 300-00670/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 9439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix a l’article 128 i següents del Reglament de Parla-
ment, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa la po-
lítica penitenciària?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política sanitària en matèria peniten-
ciària
Tram. 300-00671/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 9440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix a l’article 128 i següents del Reglament de Parla-
ment, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la
política sanitària en matèria penitenciària?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de recursos humans i de for-
mació en l’àmbit penitenciari i de la
justícia juvenil
Tram. 300-00672/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 9441 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix a l’article 128 i següents del Reglament de Parla-
ment, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la
política de Recursos Humans i formació en l’àmbit
penitenciari i de justícia juvenil?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

3.20.
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Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els equipaments penitenciaris
Tram. 300-00673/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 9442 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix a l’article 128 i següents del Reglament de Parla-
ment, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als
equipaments penitenciaris?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els programes de mediació i reparació
de l’àmbit penitenciari i de la justícia
juvenil
Tram. 300-00674/07

Presentació: Sra. Núria de Gispert i Cata-
là, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Reg. 9443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núria de Gispert i Català, Diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix a l’article 128 i següents del Reglament de Parla-
ment, presenta la següent interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa als pro-
grames de mediació i reparació de l’àmbit penitencia-
ri i de justícia juvenil?

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2004

Núria de Gispert i Català
Diputada del G. P. de CiU

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política de parcs eòlics
Tram. 300-00675/07

Presentació: Sr. Santiago Rodríguez i
Serra, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Santiago Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular, segons allò que disposen els ar-
ticles 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la política sobre parcs eòlics?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2004

Santiago Rodríguez i Serra

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la indústria tèxtil
Tram. 300-00676/07

Presentació: Sr. Santiago Rodríguez i
Serra, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Santiago Rodríguez i Serra, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular, segons allò que disposen els ar-
ticles 128 i següents del Reglament de la Cambra, pre-
senta la següent interpel·lació al Consell Executiu.

– Quins són els propòsits de capteniment del Consell
Executiu pel que fa a la indústria tèxtil?

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2004

Santiago Rodríguez i Serra

3.20.
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4. INFORMACIÓ

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

Atorgament de la Medalla d’Honor del
Parlament de Catalunya a la Sra. Mont-
serrat Trueta i Llacuna

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de
setembre de 2004, per unanimitat dels seus membres i
a proposta del president, ha acordat d’atorgar la Meda-
lla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, a la
senyora Montserrat Trueta i Llacuna, pel seu treball en
la millora de la qualitat de vida de les persones amb la
síndrome de Down, i per la seva contribució a la inte-
gració social dels qui pateixen discapacitat psíquica.

Palau del Parlament, 2 de setembre de 2004

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

Delegació de funcions del president
del Parlament
Tram. 246-00013/07

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya els dies 17 i 18
de setembre de 2004.

RESOLC:

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament, en el vicepresident segon, Sr. Ra-
mon Camp i Batalla, els dies 17, i 18 de setembre de
2004, o eventualment fins al meu retorn (tram. 246-
00013/07).

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2004

Ernest Benach i Pascual

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/07

Accés al ple exercici de la condició de
parlamentari

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
setembre de 2004, atès que el diputat proclamat electe,
Sr. Josep Casajuana Pladellorens, ha complert els requi-
sits que estableix l’article 4.1 del Reglament (credenci-
al –reg. 9513–, acatament de la Constitució i de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya –reg. 9541–, declaració
d’incompatibilitats –reg. 9542–), la Mesa ha constatat
i manifestat que el Sr. Josep Casajuana Pladellorens ha
accedit al ple exercici de la condició de parlamentari.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2004

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

Composició del Grup Parlamentari
Socialistes de Catalunya - Ciutadans
pel Canvi
Tram. 399-00002/07

Adscripció de diputats
Reg. 9541 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 14 de se-
tembre de 2004, ha pres nota de l’escrit signat que,
d’acord amb l’article 18 del Reglament del Parlament,
li ha adreçat el diputat Sr. Josep Casajuana i Pladello-
rens en què manifesta que desitja ésser adscrit al G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2004

La secretària segona El president del Parlament
Carme Carretero Romay Ernest Benach i Pascual

4.40.
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Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat
i Govern Local
Tram. 402-00001/07

Substitució de diputats
Reg. 9521 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Baixa: Sr. Higini Clotas i Cierco

Substitució de diputats
Reg. 9522 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Joan Galceran i Margarit

Baixa: Sra. Teresa Serra i Majem

Substitució de diputats
Reg. 9523 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Baixa: Sra. Teresa Serra i Majem

Composició de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost
Tram. 402-00003/07

Substitució de diputats
Reg. 9524 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Baixa: Sr. Miquel Barceló i Roca

Composició de la Comissió d’Indús-
tria, Energia, Comerç i Turisme
Tram. 402-00004/07

Designació de la presidència
Reg. 9520 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sra. María Teresa Carrera i González

Baixa: Sr. Miquel Barceló i Roca

Substitució de diputats
Reg. 9525 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sra. María Teresa Carrera i González

Baixa: Sr. Miquel Barceló i Roca

Substitució de diputats
Reg. 9526 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sra. Teresa Serra i Majem

Baixa: Sr. Joan Galceran i Margarit

Substitució de diputats
Reg. 9527 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. José Antonio Donaire Benito

Baixa: Sra. Anna del Frago i Bares

Composició de la Comissió de Política
Territorial
Tram. 402-00006/07

Substitució de diputats
Reg. 9528 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Baixa: Sra. María Teresa Carrera i González

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

Substitució de diputats
Reg. 9529 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Bernardo Fernández Martínez

Baixa: Sr. Jordi Terrades i Santacreu

4.45.
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Renúncia a la vicepresidència
Reg. 9530 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Bernardo Fernández Martínez

Baixa: Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Substitució de diputats
Reg. 9535 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Josep Casajuana i Pladellorens

Baixa: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre la Unió Europea
Tram. 405-00003/07

Substitució de diputats
Reg. 9532 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sra. Manuela de Madre Ortega

Baixa: Sr. Jordi Terrades i Santacreu

Substitució de diputats
Reg. 9536 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Josep Casajuana i Pladellorens

Baixa: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura per a la Societat de la
Informació
Tram. 405-00004/07

Substitució de diputats
Reg. 9531 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sra. María Teresa Carrera i González

Baixa: Sr. Miquel Barceló i Roca

Composició de la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Eco-
nomia i de les Repercussions en les
Relacions Internacionals
Tram. 406-00002/07

Substitució de diputats
Reg. 9533 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Baixa: Sr. Joan Ferran i Serafini

Substitució de diputats
Reg. 9534 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.09.2004

Alta: Sr. Antoni Comín i Oliveres

Baixa: Sr. Joan Ferran i Serafini

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 51/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la commemoració dels setanta-
cinc anys de l’enllaç ferroviari entre
Espanya i França
Tram. 290-00005/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 9503 i 9749 / Admissió a tràmit i tramesa
a la Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00005/07

Sobre: Resolució 51/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la commemoració dels setanta-cinc anys de l’en-
llaç ferroviari entre Espanya i França

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 51/VII del Parlament
de Catalunya, sobre la commemoració dels setanta-cinc
anys de l’enllaç ferroviari entre Espanya i França, em
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

4.50.01.
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El Govern de la Generalitat s’ha implicat en la comme-
moració dels 75 anys de l’enllaç ferroviari entre Espa-
nya i França, a través de la presidència i de la partici-
pació en el Comitè d’Honor de la Comissió
organitzadora per part del President de la Generalitat i
de diferents membres del govern, com el Conseller
sotasignat i la Consellera de Cultura.

També s’ha nomenat un representant del DPTOP (di-
recció general de Ports i Transports) com a membre del
grup de treball. Els representants del govern participa-
ran activament en els diferents actes commemoratius
com els dels dies 4 i 18 de setembre a Ripoll i Puigcer-
dà respectivament.

El govern de la Generalitat, a través del Departament de
Presidència, també ha compromès un ajut econòmic a
la Comissió organitzadora.

Pel que fa referència al govern de l’Estat, en data 5 de
juliol, la Presidència del Govern informava que la Mi-
nistra de Foment i el Ministre d’Indústria, Turisme i
Comerç acceptaven formar part del Comitè d’Honor.

Barcelona 13 de setembre de 2004
Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 82/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el reforçament del ferm de la
carretera C-1412 entre els Prats de Rei
i Copons
Tram. 290-00034/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 9502 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament,
14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00034/07
Sobre: Resolució 82/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el reforçament del ferm de la carretera C-1412
entre els Prats de Rei i Copons
Comissió competent: Comissió de Política Territorial
D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 82/VII, sobre el refor-
çament del ferm de la carretera C-1412 entre els Prats
de Rei i Copons, em plau fer.vos avinent les següents
consideracions:
Des d’aquest Departament de Política Territorial i
Obres Públiques ja s’ha redactat i aprovat definitiva-
ment el projecte constructiu corresponent al reforça-
ment de ferm de la carretera C-1412 entre Prats de Rei
i Copons.

Barcelona, 13 de setembre de 2004

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
18/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre l’avaluació de les situacions de vi-
olència, especialment contra les do-
nes immigrades
Tram. 390-00018/07

Sol·licitud de sessió informativa i tramesa
a la Comissió
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió com-
petent: Mesa del Parlament, 14.09.2004

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller en cap, del
Govern de la Generalitat (reg. 9504).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per als Drets de les Dones.

Acord: D’acord amb l’article 131.2 i 4 del Reglament,
es pren nota de la sol·licitud de tenir una sessió informa-
tiva per retre comptes del compliment de la Moció i se
n’acorda la tramesa a la Comissió Permanent de Legis-
latura per als Drets de les Dones.

AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DEL PARLAMENT DE

CATALUNYA

D’acord amb el que estableix l’article 131.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya,

SOL·LICITO

Comparèixer davant la Comissió per als Drets de les
Dones, per tal d’informar sobre el compliment de la
Moció 18/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ava-
luació de les situacions de violència, especialment con-
tra les dones immigrades, aprovada pel Ple del Parla-
ment el 17 de juny de 2004.

Atentament,

Josep Bargalló Valls
Barcelona, 13 de setembre de 2004

4.50.02.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del rector
de la Universitat Oberta de Catalunya
davant la Comissió per a la Societat de
la Informació perquè informi sobre les
línies de futur d’aquesta universitat
Tram. 356-00154/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació, en la sessió núm. 5, tinguda el dia
14.09.2004 (DSPC-C 82).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Justícia davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre la situació en
matèria penitenciària, especialment
pel que fa al règim de sortides dels in-
terns
Tram. 356-00183/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 9393).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.09.2004. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Medi Ambient i Habitatge da-
vant la Comissió de Política Territorial
perquè informi sobre el descobriment
d’un dipòsit de residus altament con-
taminants al pantà de Flix (Ribera
d’Ebre)
Tram. 356-00184/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Rafel Luna i Vivas, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 9473).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.09.2004. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

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

Sessió informativa de la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme
amb el conseller de Comerç, Turisme i
Consum per a donar a conèixer les lí-
nies de treball del Pla estratègic de tu-
risme de Catalunya i l’avaluació de la
temporada turística
Tram. 355-00049/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Comerç, Turisme i Consum (reg. 9409).

Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  Presidència
del Parlament, 09.09.2004.
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Territorial amb el conseller de
Medi Ambient i Habitatge per a presen-
tar l’informe sobre els contaminants
en els sistemes aquàtics continentals,
especialment pel que fa al riu Ebre al
pas per Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 355-00050/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge (reg. 9494).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  Presidència
del Parlament, 13.09.2004.

Sessió informativa de la Comissió per
als Drets de les Dones amb el conse-
ller en cap per a informar sobre el
compliment de la Moció 18/VII del Par-
lament de Catalunya, sobre l’avaluació
de les situacions de violència, especi-
alment contra les dones immigrades
Tram. 355-00051/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller en cap, del
Govern de la Generalitat (reg. 9504).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per als Drets de les Dones.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Presidència
del Parlament, 14.09.2004.

4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del rector de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya davant la
Comissió per a la Societat de la Infor-
mació perquè informi sobre les línies
de futur d’aquesta universitat
Tram. 357-00075/07

Acord de tenir la sessió de comparei-
xença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura per a la Societat
de la Informació en la sessió núm. 5, tinguda el dia
14.09.2004 (DSPC-C 82).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
Permanent de Legislatura per a la Societat de la Infor-
mació, del 14.09.2004 (DSPC-C 82).

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

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

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là del Crèdit Agrari, corresponent al
primer semestre del 2004
Tram. 334-00023/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 9488 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 14.09.2004

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
la Llei 6/2004, de 16 de juliol, de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2004, tramet, adjunta,
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la Memòria explicativa de l’Institut Català del Crèdit
Agrari corresponent al primer semestre de l’exercici del
2004.

Barcelona, 23 d’agost de 2004

Antoni Castells i Oliveras
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de corrector/a redac-
tor/a del Departament de Serveis Lin-
güístics del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00004/07

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
14.09.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
setembre de 2004, vist l’informe del director de Govern
Interior i d’acord amb el que disposa la base quarta del
concurs, ha designat per a formar part de la comissió
tècnica d’avaluació el Sr. Xavier Muro i Bas, director
de Govern Interior, el Sr. Josep Ferrer i Ferrer, cap del
Departament dels Serveis Lingüístics, i la Sra. Susanna
Fosch i Sunyer, en representació del personal.

Barcelona, 14 de setembre de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a proveir temporalment
dos llocs de treball de secretari/ària
del Parlament de Catalunya
Tram. 501-00005/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
14.09.2004

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
setembre, convoca un concurs per a proveir temporal-
ment dos llocs de treball de secretari/ària del Parlament
de Catalunya, grup C, nivell 7, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 33, 34, i 51 del Text refós dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, aprovat per l’acord de la Comissió de Go-
vern Interior del 29 d’abril de 2003, i el que estableix
l’article 20.1 de l’Acord sobre les condicions de treball
del personal del Parlament per als anys 2002-2004,
d’acord amb la normativa corresponent sobre funció
pública de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat són
les que figuren a l’annex 1 de la convocatòria.

BASES

1. Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs tothom qui, en la
data en què fineix el termini de presentació de sol·lici-
tuds, compleixi les condicions següents:

a) Ésser ciutadà o ciutadana d’un estat membre de la
Unió Europea.

b) Tenir entre divuit i seixanta-cinc anys.

c) No haver estat separat mitjançant un expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració pública ni tro-
bar-se inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de
les funcions públiques.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a
exercir normalment les funcions pròpies del lloc de tre-
ball.

e) Tenir el títol de batxillerat superior o BUP o batxille-
rat LOGSE o formació professional de segon grau o
equivalent

f) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català
(C) o un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que
estableix el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball de les administracions públiques de Catalu-
nya, s’ha d’acreditar en el decurs del procediment.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins al 30 de setembre, al Registre d’Oficialia Major del
Parlament de Catalunya, la documentació següent:
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a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Servei d’Identificació
del Parlament de Catalunya i a l’adreça d’internet http:
//www.parlament-cat.org/pls/portal/url/page/pcat/IE4/
IE451. S’hi ha d’adjuntar una fotocòpia confrontada
d’un document oficial acreditatiu de la personalitat.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a
proveir.

c) La documentació acreditativa de la titulació requeri-
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba-
rem establert per la base 6.

d) Certificat emès per l’òrgan competent en matèria de
personal on constin especificades les funcions desenvo-
lupades en els llocs de treball ocupats per tal de valo-
rar la proximitat o similitud d’aquests amb els llocs
objecte de convocatòria.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del
nivell de suficiència de català (C) o equivalent, d’acord
amb el que estableix el Decret 161/2002, de l’11 de
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i
l’aranès en els processos de selecció de personal i de
provisió de llocs de treball de les administracions pú-
bliques de Catalunya.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir
en compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats o titulacions corresponents.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’és-
ser expedits per:

a) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

b) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del
Parlament de Catalunya.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la
cap del Departament de Recursos Humans.

b) La persona responsable del centre gestor on es tro-
bin adscrites les places objecte de concurs

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la

seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les
bases 5.5 i 5.6, en el termini d’un mes, la llista de per-
sones admeses i excloses amb indicació dels motius
d’exclusió, si escau, i la llista de candidats exempts o
no de fer la prova de llengua catalana, amb indicació
del dia, l’hora i lloc per a fer la prova o les proves, per
als candidats que no n’hagin acreditat els coneixe-
ments, amb una antelació mínima de dos dies. La qua-
lificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a i s’ha
de fer pública d’acord amb el que estableixen les bases
5.5 i 5.6.

5.2. En el cas que es dugui a terme la prova de redac-
ció establerta en la base 6, la Comissió Tècnica d’Ava-
luació en el moment de la publicació del resultat de la
valoració de mèrits, farà públic el dia, l’hora i el lloc de
realització de la prova, amb una antelació mínima de
dos dies.

5.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics
el dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta en la base
6, amb una antelació mínima de dos dies.

5.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un
mes des de la publicació de la llista de persones adme-
ses i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntua-
cions atorgades en ambdues fases, la qual es fa públi-
ca al tauler d’anuncis del Parlament.

5.5. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.6. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs es fan públiques, als efectes del que estableix l’ar-
ticle 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb
aquesta publicació es considera feta la notificació opor-
tuna a les persones interessades i s’inicien els terminis
als efectes dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Les persones aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els
documents a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e els
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica
d’avaluació en dues fases, segons els criteris i els ba-
rems següents:

PRIMERA FASE

VALORACIÓ DE MÈRITS

Experiència laboral

a) Pel treball acomplert, en funció de l’experiència ad-
quirida, especialment en l’exercici de funcions idènti-
ques a les pròpies del lloc de treball convocat en llocs
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de secretari/ària administratiu/va en l’administració
pública: fins a 20 punts.

b) Pel treball acomplert en l’administració pública, al-
tres institucions o empreses, en funció de l’experiència
adquirida, especialment en l’exercici de funcions sem-
blants a les pròpies del lloc de treball convocat, i ate-
nent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i
l’especialització de les tasques acomplertes respecte a
les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat
funcional o sectorial de les àrees en què els concursants
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de des-
tinació tenint en consideració el grup de titulació reque-
rit: fins a 15 punts.

Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administra-
ció pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco-
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte
que el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

Formació i perfeccionament

a) Pels cursos de formació i perfeccionament en matè-
ries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de
treball convocat: fins a 10 punts.

b) Pels coneixements ofimàtics de nivell mitjà, i avan-
çat en MS Word i/o Access: fins a 5 punts.

Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle-
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En
cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que són necessàries per a assolir-ne d’al-
tres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o
com a mèrit.

En la primera fase s’ha d’obtenir una puntuació míni-
ma de 30 punts per a poder passar a la segona.

SEGONA FASE

PROVA DE REDACCIÓ

Si la Comissió Tècnica d’Avaluació ho considera ne-
cessari, abans de realitzar l’entrevista, pot convocar els
aspirants a la realització d’una prova de redacció d’un
document administratiu en la qual es valorarà, d’una
banda, la capacitat de redacció de l’aspirant, i d’altra,
el coneixement avançat de tractament de textos.

La puntuació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts i per
superar-la cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts

ENTREVISTA

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat,
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequa-
ció de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin els seus cri-
teris respecte als continguts funcionals del lloc de tre-
ball que és objecte d’aquest concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 25 punts i per
superar-la cal obtenir una puntuació mínima de 12
punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspi-
rant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso-
lució comporta el nomenament d’nterí/ina del cos d’ad-
ministradors parlamentaris amb adscripció al lloc de
secretari/ària de la persona proposada.

7.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si
escau, a favor de la persona que ha obtingut la puntu-
ació més alta, tenint en compte l’ordre dels apartats de
valoració dels mèrits i les capacitats establert per la
base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. La proposta de contractació s’ha de notificar a la
persona interessada perquè en el termini de deu dies
hàbils comptadors des de la data de recepció de la no-
tificació aporti els següents documents acreditatius de
les condicions fixades per la base 1:

a) Els documents acreditatius de complir les condicions
fixades per les lletres a i b.

b) La declaració de complir la condició fixada per la
lletra c.

c) El certificat mèdic acreditatiu de complir la condició
fixada per la lletra d.

d) L’original o una fotocòpia confrontada del títol exigit
com a condició per la lletra e, o del resguard acredita-
tiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició.

8.2. La persona aspirant proposada que tingui la condi-
ció de funcionària d’alguna administració pública res-
tarà respecte d’aquesta en la situació administrativa de
serveis especials.

8.3. Un cop comprovada la conformitat de tots els do-
cuments presentats, la Mesa del Parlament aprova el
nomenament de les persones proposades com a inte-
rins/es del cos d’administradors parlamentaris amb
adscripció al lloc de secretari/ària del Parlament de
Catalunya.

8.4. L’acord de nomenament s’ha de fer públic i s’ha de
notificar a la persona interessada, la qual disposa d’un
període de deu dies hàbils, des que se li notifica, per a
prendre possessió del càrrec.

8.5. Si es produeix cap defecte en la documentació que
impedeix el nomenament de la persona proposada, o bé
aquesta no pren possessió del càrrec en el termini esta-
blert, la Mesa del Parlament pot substituir-la per la per-
sona candidata aprovada que la segueix en puntuació
en la qualificació del tribunal, d’acord amb el que es-
tableix la base 5.
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9. Règim d’impugnacions

9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació,
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica
d’avaluació que decideixin directament o indirectament
sobre el fons de l’assumpte, que determinin la impos-
sibilitat de continuar el procés selectiu o que produei-
xin indefensió o un perjudici irreparable a drets o inte-
ressos legítims, les persones interessades poden
interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parla-
ment en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la publicació dels dits actes al tauler d’anuncis del Par-
lament.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2004

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

ANNEX 1

Codi: 01
Nom del lloc: Secretari/ària
Unitat Orgànica: Serveis Jurídics
Grup: C
Nivell: 7

Contingut funcional: Suport administratiu als lletrats,
gestió de l’arxiu de documents, agendes dels lletrats, aten-
ció telefònica i distribució de la correspondència, suport
a la gestió del fitxer de dades constitucionals, fitxer d’in-
formes dels lletrats, inscripcions de lletrats a cursets, se-
minaris i altres activitats formatives i de perfeccionament.

Codi: 02
Nom del lloc: Secretari/ària
Unitat Orgànica: Departament de Recursos Humans
Grup: C
Nivell: 7

Contingut funcional: Suport administratiu al director de
Govern Interior, a la cap del Departament de Recursos
Humans i a les àrees i les unitats que en depenen; s’en-
carrega de l’agenda, de l’atenció telefònica, de l’arxiu
i de la distribució de correspondència; presta assistèn-
cia al manteniment de la base de dades de l’Àrea de
Gestió de Personal i del control horari.
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