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

1.10. Resolucions

Resolució 199/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la incorporació d’elements informa-
tius a les marquesines dels transports públics (tram.
250-00313/07). Adopció en comissió. p. 7

Resolució 200/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la senyalització de diversos trams
de la carretera N-260 (tram. 250-00332/07). Adopció
en comissió. p. 7

Resolució 201/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les mesures per a millorar la mobilitat
al Maresme, especialment pel que fa a la carretera N-
II (tram. 250-00356/07). Adopció en comissió. p. 7

Resolució 202/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’evacuació dels primats que hi ha a les
instal·lacions de la Société de Recherches Primatho-
logiques a Camarles (Baix Ebre) (tram. 250-00377/07
i 250-00396/07). Adopció en comissió. p. 8

Resolució 203/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió dels residus al Berguedà
(tram. 250-00420/07). Adopció en comissió. p. 8

Resolució 204/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de construcció del siste-
ma de sanejament del Maresme Nord (tram. 250-
00425/07). Adopció en comissió. p. 9

Resolució 205/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la implantació d’un carril reservat
a vehicles amb dos passatgers o més (tram. 250-
00446/07). Adopció en comissió.

p. 9

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE-
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ-
MENT

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre els efectes
de l’ampliació de la Unió Europea en els sectors
econòmics catalans (tram. 250-00058/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre per la qual
s’insta el Govern a mantenir l’import del 2003 en el
mòdul anual per a despeses de funcionament de
determinats estudis de formació professional (tram.
250-00365/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la creació
d’un alberg de joventut a la ciutat de Figueres (Alt
Empordà) (tram. 250-00381/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre el patrimoni
històric, artístic i cultural dels cementiris de Catalu-
nya (tram. 250-00387/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la difusió de
la suspensió cautelar pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya de l’aplicació dels articles 6.6,
18.5 i 19.3 d) del Decret 252/2004, pel qual s’esta-
bleix el procediment d’admissió de l’alumnat als cen-
tres docents en els ensenyaments sufragats amb
fons públics i de l’article 14 de la Resolució ENS/
896/2004 (tram. 250-00388/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la dotació
de la Universitat de Lleida (Segrià) amb una nova
titulació de veterinària i biotecnologia, per a contribu-
ir al desenvolupament integral del territori (tram. 250-
00400/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un pavelló esportiu adequat a les necessitats
tècniques del Club Patí Voltregà, de Sant Hipòlit de
Voltregà (Osona) (tram. 250-00416/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a redactar i presentar al Parlament un pro-
jecte de llei de reconeixement de la llengua de sig-
nes catalana (tram. 250-00428/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a acceptar el solar que l’Ajuntament de
Molins de Rei (Baix Llobregat) cedeix per a la ins-
tal·lació del nou centre d’atenció primària (tram. 250-
00430/07). Retirada. p. 11

Proposició no de llei sobre l’estrès la-
boral (tram. 250-00458/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre la construcció
d’un centre d’atenció primària nou al municipi de Ca-
net de Mar (Maresme) (tram. 250-00462/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre l’habilitació
d’un espai per a cures intensives al nou edifici de
l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelonès) (tram. 250-00465/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre la l’adequa-
ció del CAP Ronda Prim, de Mataró (Maresme), per
a l’accés de les persones amb mobilitat reduïda
(tram. 250-00482/07). Rebuig. p. 11
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3. TRAMITACIONS EN CURS
3.01. Projectes i proposicions de llei i al-

tres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de
Catalunya (tram. 200-00017/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 12

Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
(tram. 200-00018/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 12

Projecte de llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge (tram. 200-00019/07). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 12

Projecte de llei de la iniciativa legisla-
tiva popular (tram. 200-00020/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 12

Projecte de llei de modificació parcial
de diverses lleis relatives a entitats públiques i pri-
vades i en matèria de personal (tram. 200-00021/
07). Text presentat. Antecedents. p. 13

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la designació de les
autoritats i els càrrecs de designació parlamentària
(tram. 202-00026/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 15

Proposició de llei relativa als alts càrrecs
nomenats pel Parlament i als criteris i els procediments
per a avaluar-ne la idoneïtat (tram. 202-00033/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 16

Proposició de llei d’ajuts socials per a
les pensions més baixes (tram. 202-00043/07). Pre-
sentació i tramesa al Consell Executiu. p. 16

Proposició de llei de tercera modifica-
ció de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindica-
tura de Comptes (tram. 202-00044/07). Presentació
i tramesa al Consell Executiu. p. 17

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei de suport als
ajuntaments catalans pel greuge ocasionat per les
compensacions derivades de la supressió de l’im-
post d’activitats econòmiques (IAE) (tram. 250-
00494/07). Esmenes presentades. p. 20

Proposició no de llei sobre la distribu-
ció territorial dels centres penitenciaris (tram. 250-
00502/07). Esmenes presentades. p. 20

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i instrucció al partit
judicial de Montblanc (Conca de Barberà) (tram.
250-00520/07). Esmenes presentades. p. 20

Proposició no de llei sobre la gestió
per la Generalitat dels drets d’emissió de gasos
d’efecte hivernacle (tram. 250-00528/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 21

Proposició no de llei sobre la reducció
del termini per a resoldre el reconeixement del grau
de disminució (tram. 250-00529/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 21

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un casal per a gent gran a Canovelles (Vallès
Oriental) (tram. 250-00530/07). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 21

Proposició no de llei sobre la devolució
a la vila de Palafrugell (Baix Empordà) del «Llibre de
Privilegis», còdex del segle XVII dipositat a la Bibli-
oteca de Catalunya (tram. 250-00531/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre la instal·lació
d’una estació de passatgers del tren de gran veloci-
tat (TGV) al Vallès Occidental (tram. 250-00533/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre l’execució
del Programa d’instal·lació de reproduccions d’art
romànic als emplaçaments originaris del Pirineu
(tram. 250-00534/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels agents del Cos Nacional de Poli-
cia a Sabadell (Vallès Occidental) (tram. 250-00536/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes.
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i instrucció al partit
judicial de Mollerussa (Pla d’Urgell) (tram. 250-
00537/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 23

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i instrucció al partit
judicial de Tàrrega (Urgell) (tram. 250-00538/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 23

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de nous baixadors de Renfe a Terrassa (Vallès
Occidental) (tram. 250-00539/07). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 23

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) al municipi d’Isona i Conca Dellà (Pallars
Jussà) (tram. 250-00540/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 23

Proposició no de llei sobre la deixa-
lleria mòbil de la Mancomunitat Intermunicipal del
Penedès i Garraf (tram. 250-00541/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 23

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció mèdica del dispensari de Be-
gues (Baix Llobregat) (tram. 250-00542/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre el dret dels
ciutadans a escollir els professionals que fan els
reportatges gràfics en les cerimònies religioses
(tram. 250-00543/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs (tram. 250-00545/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment del servei permanent de transport sanitari
d’emergència a la població de Sitges (Garraf) (tram.
250-00547/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 24
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una variant a Gandesa (Terra Alta) per a co-
municar la carretera C-43 i el polígon industrial la
Plana de Gandesa amb la N-420 (tram. 250-00549/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant nord de Calldetenes (Osona) (tram.
250-00550/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del col·lector en alta d’aigües residuals dels po-
lígons Mas d’en Bosc i Pintors sud, de Ripoll (tram.
250-00551/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de construcció del nou pont d’entrada a
Setcases (Ripollès) (tram. 250-00552/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre l’inici de les
obres de millora de la carretera de Campdevànol (Ri-
pollès) a Guardiola de Berguedà (tram. 250-00553/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a impulsar mesures per a afavorir la
igualtat entre homes i dones en l’àmbit del treball
(tram. 250-00554/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre la cessió
per a equipaments d’una part de les instal·lacions de
la comissaria del barri de la Verneda, de Barcelona
(tram. 250-00555/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre la restitució
del nom original a l’escultura de Josep Llimona que
la Generalitat va donar a la ciutat de Guadalajara el
novembre del 2004 (tram. 250-00556/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soterrament de les
línies elèctriques (tram. 250-00557/07). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la revisió de
les conduccions d’aigua de l’Hospital Santa Cateri-
na, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt (Gironès)
(tram. 250-00558/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un parc de bombers al municipi de Centelles
(Osona) (tram. 250-00559/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un ascensor al Casal de Gent Gran II, de Reus
(Baix Camp) (tram. 250-00561/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la determi-
nació de l’espai disponible per a equipaments soci-
als de les instal·lacions de la comissaria del Cos
Nacional de Policia al barri de la Verneda, de Bar-
celona (tram. 250-00562/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre l’atenció
jurídica i psicològica als familiars de les persones
desaparegudes (tram. 250-00563/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre el cobriment
del tram de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat,
entre el passeig de la Bonanova i el carrer de Marge-
nat, a Barcelona (tram. 250-00564/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a aclarir quins supòsits donen lloc a la
revocació de les subvencions atorgades a les em-
preses (tram. 250-00565/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’aire condicionat a l’equipament per a gent gran
del barri de Valldaura, de Manresa (Bages) (tram.
250-00566/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 28

Proposició no de llei sobre la conversió
en Casa Museu Joan Miró de la finca coneguda
com la Masia, a Mont-roig del Camp (Baix Camp)
(tram. 250-00567/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 28

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a sol·licitar al Ministeri de Foment el
desplegament de la senyalització informativa dels
serveis propers al traçat de l’autovia A-2 (tram. 250-
00568/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 28

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’Oficina de Benestar i Família Santfeliu, a
l’Hospitalet del Llobregat (Barcelonès) (tram. 250-
00569/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 28

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un accés a la carretera C-17, des de la roton-
da d’entrada a Bigues i Riells (Vallès Oriental) (tram.
250-00570/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 29

Proposició no de llei sobre el procés
de reestructuració de les empreses del grup LG-
Philips a Catalunya (tram. 250-00571/07). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat penal a la demarcació de Vilanova i la
Geltrú (Garraf) (tram. 250-00572/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29

Proposició no de llei sobre la protecció
del delta de l’Ebre (tram. 250-00573/07). Tramesa a
la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 29

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) dels nuclis d’Escaló i Estaron (Pallars Sobi-
rà) (tram. 250-00574/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 30

Proposició no de llei sobre la política
penitenciària del Departament de Justícia (tram.
250-00575/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 30

Proposició no de llei sobre la divulga-
ció de l’obra «Solitud», de Caterina Albert, amb mo-
tiu del centerari de la seva publicació (tram. 250-
00576/07). Presentació. p. 30

Proposició no de llei sobre la disponi-
bilitat i la publicació de les dades de les enquestes
de l’Observatori de la Societat de la Informació
(tram. 250-00577/07). Presentació. p. 31
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Proposició no de llei sobre la ciutat judi-
cial de Tarragona (tram. 250-00578/07). Presentació. p. 31

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures en pro de la transparència i la bona gestió
pública (tram. 250-00579/07). Presentació. p. 32

Proposició no de llei sobre les obres
de millora integral de la carretera C-14, en el tram
comprès entre Coll de Nargó i la Seu d’Urgell (Alt
Urgell) (tram. 250-00580/07). Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre el traspàs a
la Generalitat de l’execució i la gestió de les beques
i sobre el Programa de beques per als estudiants
del Pirineu (tram. 250-00581/07). Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un transport ferroviari lleuger entre l’Alt Urgell
i el Principat d’Andorra (tram. 250-00582/07). Pre-
sentació. p. 34

Proposició no de llei sobre el llibre
blanc per a la reforma del govern local a l’Estat es-
panyol (tram. 250-00583/07). Presentació. p. 34

Proposició no de llei de suport a les
agrupacions de defensa forestal (tram. 250-00584/
07). Presentació. p. 35

Proposició no de llei sobre l’eficiència
dels recursos d’extinció d’incendis, particularment
pertocant als hidroavions (tram. 250-00585/07).
Presentació. p. 36

Proposició no de llei sobre l’impuls a la
planificació forestal sostenible (tram. 250-00586/
07). Presentació. p. 36

Proposició no de llei de suport a la cer-
tificació forestal (tram. 250-00587/07). Presentació. p. 37

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de la gestió forestal sostenible (tram. 250-
00588/07). Presentació. p. 37

3.10.65. Projectes i propostes de resolució
d’actuació davant les Corts Gene-
rals

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei orgànica d’ampliació
dels supòsits d’atenuació de la responsabilitat crimi-
nal per via d’addició de l’apartat 7è de l’article 21 de
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi penal (tram. 270-00015/07). Text presentat. p. 38

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la protecció dels consumi-
dors i els usuaris respecte a les entitats financeres
de crèdit al consum (tram. 302-00107/07). Esmenes
presentades. p. 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el programa Xarxa Natura
2000 (tram. 302-00108/07). Esmenes presentades. p. 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’espai radiotelevisiu (tram.
302-00109/07). Esmenes presentades. p. 41

4. INFORMACIÓ
4.45. Composició dels òrgans de la cam-

bra

Composició de la Comissió d’Estudi
del Procés de Mundialització de l’Economia i de les

Repercussions en les Relacions Internacionals
(tram. 406-00002/07). Designació de la presidència. p. 43

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 103/VII del Parlament de Catalunya, sobre les
mesures per a facilitar l’accés a la informació de les
persones amb problemes de visió (tram. 290-00047/
07). Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 43

Control del compliment de la Resolu-
ció 106/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un casal per a la gent gran a Torelló
(Osona) (tram. 290-00050/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 43

Control del compliment de la Resolu-
ció 126/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
donació de material bibliogràfic i audiovisual a la
Biblioteca Alexandrina (tram. 290-00054/07). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 44

Control del compliment de la Resolu-
ció 110/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ac-
cidentalitat a la variant est de Reus (Baix Camp)
(tram. 290-00057/07). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 44

Control del compliment de la Resolu-
ció 111/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabliment de converses amb la Diputació de Tarra-
gona per a determinar l’atribució de competències i,
si escau, les prioritats en l’arranjament de diverses
carreteres (tram. 290-00058/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 112/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
manteniment i el millorament de les infraestructures
ferroviàries de la línia Reus (Baix Camp) - Casp
(Aragó) (tram. 290-00059/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 114/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
recuperació de les competències de la Generalitat
en matèria de ports d’interès general (tram. 290-
00061/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 116/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
millora de la carretera BP-2151, de Sant Pere de
Riudebitlles a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
(tram. 290-00063/07). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 117/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ela-
boració d’un pla estratègic per a l’eix viari E-9, al
Vallès Occidental (tram. 290-00064/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 47

Control del compliment de la Resolu-
ció 119/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
presentació d’un projecte de llei de contaminació
olfactòria (tram. 290-00066/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 47

Control del compliment de la Resolu-
ció 120/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’habitatges socials a l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil, a Montgat (Maresme) (tram.
290-00067/07). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 48
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Control del compliment de la Resolu-
ció 122/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
millorament de la comunicació viària de la subco-
marca del Lluçanès (tram. 290-00069/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 48

Control del compliment de la Resolu-
ció 124/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
cruïlla de les carreteres N-II i GI-600 (tram. 290-
00071/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 49

Control del compliment de la Resolu-
ció 125/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
regeneració i el manteniment de les platges del
Maresme (tram. 290-00072/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 49

Control del compliment de la Resolu-
ció 129/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
incorporació de la podologia en el sistema sanitari
públic (tram. 290-00073/07). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. p. 50

Control del compliment de la Resolu-
ció 139/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
creació d’una escola oficial d’idiomes a Ripoll (Ripo-
llès) (tram. 290-00082/07). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 51

Control del compliment de la Resolu-
ció 148/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
Consell Català del Taxi (tram. 290-00091/07). Infor-
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 51

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 23/
VII del Parlament de Catalunya, sobre la política de
turisme (tram. 390-00023/07). Informe relatiu al
compliment de la Moció. p. 52

Control del compliment de la Moció 24/
VII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció als
infants i els adolescents (tram. 390-00024/07). Infor-
me relatiu al compliment de la Moció. p. 53

Control del compliment de la Moció 37/
VII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació
postobligatòria, especialment pel que fa a la forma-
ció professional (tram. 390-00037/07). Designació
de la Comissió competent.

p. 54

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre les agressions reiterades i els
altercats de grups skins a Sabadell (Vallès Occiden-
tal) (tram. 356-00253/07). Retirada de la sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat davant la Comissió sobre Immigració perquè
presenti l’informe de la Comissió Espanyola d’Aju-
da al Refugiat, titulat «La Situación de los Refugia-
dos en España 2005» (tram. 356-00282/07). Sol·li-
citud i tramesa a la Comissió. p. 54

Sol·licitud de compareixença del repre-
sentant de l’empresa TYPSA que considerin opor-
tú davant la Comissió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres
de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra Públi-

ca a Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació (tram. 356-00285/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença del repre-
sentant de l’empresa Geotec que considerin oportú
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procediments d’Adju-
dicació, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’ob-
jecte de la investigació (tram. 356-00286/07). Acord
sobre la sol·licitud. p. 55

Sol·licitud de compareixença del repre-
sentant de l’empresa Tec-sol que considerin opor-
tú davant la Comissió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres
de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra Públi-
ca a Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació (tram. 356-00287/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 55

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Ferran Casanova i Baró, en representació de l’em-
presa TEC-4, davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro, especialment
al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Pro-
cediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu tes-
timoni sobre l’objecte de la investigació (tram. 356-
00290/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 55

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Salut per a donar
a conèixer el nou Pla director de les emergències sa-
nitàries extrahospitalàries i l’avaluació del Pla integral
d’urgències (tram. 355-00080/07). Substanciació. p. 55

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de Salut sobre els
efectes de l’epidèmia de la grip (tram. 355-00091/
07). Substanciació. p. 55

Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la Generalitat i
Govern Local amb el conseller en cap per a presen-
tar el Pla estratègic de transició a la televisió digital
terrestre (tram. 355-00092/07). Sol·licitud i tramesa
a la Comissió. p. 56

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

Compareixença de la secretària gene-
ral del Patronat Català Pro Europa davant la Comis-
sió sobre la Unió Europea perquè informi sobre el
pla d’actuació i de treball d’aquest patronat (tram.
357-00112/07). Substanciació. p. 56

Compareixença dels responsables del
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Pro-
fessors de Dibuix de Catalunya davant la Comissió
de Política Cultural perquè informin sobre els ense-
nyaments dels professors de dibuix (tram. 357-
00126/07). Substanciació. p. 56

Compareixença del Sr. Jordi Julià Sort
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procediments d’Adju-
dicació, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a
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NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolu-
ció 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reci-
clat en el Parlament i en els departaments de la Generali-
tat, adoptada el 30 d’abril de 1990.

Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’ob-
jecte de la investigació (tram. 357-00157/07). Subs-
tanciació. p. 56

Compareixença de l’H. Sr. Joan I.
Puigdollers i Noblom davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i Ges-
tió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 357-00158/07). Substanciació. p. 56

Compareixença del Sr. Xavier Borràs i
Gavarró davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas
pel Barri del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu tes-
timoni sobre l’objecte de la investigació (tram. 357-
00159/07). Substanciació. p. 57

Compareixença del Sr. Miquel Bardalet
Viñals, en representació de l’empresa TYPSA, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació (tram. 357-00177/07). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 57

Compareixença del Sr. Pere Valerol
Tamallo, en representació de l’empresa Geotec,
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procediments d’Adju-
dicació, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’ob-
jecte de la investigació (tram. 357-00178/07). Acord
de tenir la sessió de compareixença. p. 57

Compareixença del Sr. Ramon Pérez
Mir, en representació de l’empresa Tec-sol, davant
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adju-
dicació, l’Execució i el Control de les Obres de la
Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’objec-
te de la investigació (tram. 357-00179/07). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 57

Compareixença del Sr. Ferran Casano-
va i Baró, en representació de l’empresa TEC-4, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació (tram. 357-00180/07). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 58

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

4.70.01. Composició del Govern, delegaci-
ons de funcions i encàrrecs de des-
patx

Encàrrec del despatx de la consellera
de Benestar i Família al conseller de Governació i
Administracions Públiques (tram. 330-00046/07).
Coneixement. p. 58

Encàrrec del despatx del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació a
la consellera d’Educació (tram. 330-00047/07). Co-
neixement. p. 58

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

Documentació tramesa en compliment
de l’article 13.4 del text refós de la Llei 11/1981, de
patrimoni de la Generalitat, sobre la relació d’adqui-
sicions directes de finques realitzades per la Gene-
ralitat subjectes a cens emfitèutic, corresponent al
segon semestre del 2004 (tram. 334-00052/07).
Presentació i tramesa a la Comissió. p. 59

4.70.10. Altres comunicacions

Informe específic de pluralisme a la
televisió i a la ràdio durant la campanya electoral del
referèndum sobre la Constitució europea (del 04/02/
05 al 18/02/05) (tram. 337-00023/07). Presentació. p. 59

Informe específic de pluralisme durant
la nit electoral. Referèndum sobre la Constitució
europea (20 de febrer de 2005) (tram. 337-00024/
07). Presentació. p. 59

Memòria d’activitats del Consell Soci-
al de la Universitat de Barcelona corresponent al
curs acadèmic 2003-2004 (tram. 337-00025/07).
Presentació. p. 60

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de novembre de
2004 (dades del trimestre setembre-novembre de
2004), del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(tram. 337-00026/07). Presentació. p. 60
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 199/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la incorporació d’ele-
ments informatius a les marquesines
dels transports públics
Tram. 250-00313/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la disposició d’un panell informa-
tiu amb horaris, tarifes i drets dels usuaris a les marque-
sines de les parades d’autobús (tram. 250-00313/07),
presentada pel Grup Parlamentari de del Partit Popular
de Catalunya i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 11890).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acabar,
abans de l’estiu de 2005, les actuacions iniciades per a
incorporar elements informatius de l’oferta de trans-
ports i els drets dels usuaris a les marquesines dels
transports públics.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

Resolució 200/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la senyalització de
diversos trams de la carretera N-260
Tram. 250-00332/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la senyalització de Sort (Pallars

Sobirà) a la carretera N-260, entre Puigcerdà (Cerda-
nya) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell), i a la rotonda urba-
na de la Seu d’Urgell que distribueix la circulació cap
a Andorra i el Pallars Sobirà (tram. 250-00332/07),
presentada pel G. P. de Convergència i Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer gesti-
ons davant del Govern de l’Estat, mitjançant el Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques, perquè
senyalitzi la carretera N-260 al pas per Sort (Pallars
Sobirà) i en el tram comprès entre Puigcerdà (Cerda-
nya) i la Seu d’Urgell (Alt Urgell), com a mínim a la
rotonda d’accés a la zona urbana de Puigcerdà i a la
cruïlla propera a Martinet (Cerdanya) on el trànsit que
prové del túnel del Cadí s’incorpora a l’Eix Pirinenc.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

Resolució 201/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les mesures per a
millorar la mobilitat al Maresme, espe-
cialment pel que fa a la carretera N-II
Tram. 250-00356/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les mesures per a millorar i afron-
tar la problemàtica de la mobilitat al Maresme, especi-
alment pel que fa a la carretera N-II (tram. 250-00356/
07), presentada pels Grups Parlamentaris Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana de Catalu-
nya i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alterna-
tiva i les esmenes presentades pels Grups Parlamenta-
ris del Partit Popular de Catalunya (reg. 12844) i de
Convergència i Unió (reg. 13207).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Acordar, conjuntament amb el Govern de l’Estat, el
Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments afec-
tats, les mesures necessàries per a millorar la mobilitat
al Maresme i solucionar-ne els problemes, considerant
com a punt de partida les conclusions del document
anomenat Posicionament del Consell Comarcal del
Maresme sobre la mobilitat i les infraestructures a la
comarca del Maresme.

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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b) Instar al Govern de l’Estat a elaborar un projecte que
tingui en compte la conversió de la carretera N-II al pas
pel Maresme en una via cívica, de manera que tingui
característiques de via urbana de connexió entre muni-
cipis, a fer les actuacions necessàries per a augmentar-
ne la seguretat i a elaborar un estudi per a construir una
via alternativa a la N-II.

c) Elaborar, conjuntament amb el Govern de l’Estat, un
pla de xoc que plantegi la millora de les condicions de
circulació i la disminució dels riscs, tant com sigui
possible, en els punts negres de la N-II al pas pel Ma-
resme, per a disminuir-ne la sinistralitat.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

Resolució 202/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’evacuació dels pri-
mats que hi ha a les instal·lacions de la
Société de Recherches Primathologi-
ques a Camarles (Baix Ebre)
Tram. 250-00377/07 i 250-00396/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la granja que l’empresa Société de
Recherches Primathologiques té al municipi de Camar-
les (Baix Ebre) (tram. 250-00377/07), presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, i pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(reg. 13735); i el text de la Proposició no de llei sobre
l’evacuació immediata dels primats que hi ha a les
instal·lacions que l’empresa Société de Recherches
Primathologiques té al municipi de Camarles (Baix
Ebre) (tram. 250-00396/07), presentada pel. Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Procedir, al més ràpidament possible, a l’evacuació
de tots els primats que hi ha a les instal·lacions de la
Société de Recherches Primathologiques a Camarles
(Baix Ebre).

b) Establir les mesures de suport apropiades a l’Ajun-
tament de Camarles per a atendre les conseqüències ju-

rídiques o econòmiques derivades del procés judicial
iniciat contra la Société de Recherches Primatho-
logiques.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

Resolució 203/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la gestió dels residus
al Berguedà
Tram. 250-00420/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la compensació als ciutadans del
Berguedà del cost addicional de la taxa de recollida de
deixalles per al trasllat d’aquestes a l’abocador de Man-
resa (Bages) (tram. 250-00420/07), presentada pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i les es-
menes 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. 17191).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir
el consens amb els ens locals del Berguedà, i especial-
ment amb el Consell Comarcal, per a articular una so-
lució alternativa a la gestió dels residus en la dita co-
marca que en garanteixi al 100% el finançament, a
clausurar l’abocador de Berga i a donar suport a la
implantació de les recollides selectives –com ara la de
residus orgànics o les deixalleries– per mitjà dels ajuts
necessaris.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

1.10.
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Resolució 204/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de cons-
trucció del sistema de sanejament del
Maresme Nord
Tram. 250-00425/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre les obres de construcció del siste-
ma de sanejament del Maresme nord (tram. 250-00425/
07), presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 17190).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a conside-
rar les obres de l’estació depuradora d’aigües residuals
del Maresme Nord com a prioritàries i estratègiques,
d’acord amb el Pla de sanejament de Catalunya, i a ini-
ciar-les en el primer semestre de 2005.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

Resolució 205/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la implantació d’un
carril reservat a vehicles amb dos pas-
satgers o més
Tram. 250-00446/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 18, 09.03.2005, DSPC-C 150

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 9 de març de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la implantació d’un carril reservat
a vehicles amb alta ocupació (tram. 250-00446/07),
presentada pel G. P. 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 estudiar la
implantació als accessos de Barcelona d’un carril reser-
vat a vehicles amb dos passatgers o més que sigui ope-
ratiu durant les hores de més intensitat de trànsit, per a
fomentar l’ús compartit dels vehicles.

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

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

1.10.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre els efectes
de l’ampliació de la Unió Europea en
els sectors econòmics catalans
Tram. 250-00058/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió Permanent de Legislatura
sobre la Unió Europea en la sessió núm. 6, tinguda el
dia 29.03.2005 (DSPC-C 160).

Proposició no de llei sobre per la qual
s’insta el Govern a mantenir l’import
del 2003 en el mòdul anual per a des-
peses de funcionament de determi-
nats estudis de formació professional
Tram. 250-00365/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

Proposició no de llei sobre la creació
d’un alberg de joventut a la ciutat de
Figueres (Alt Empordà)
Tram. 250-00381/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

Proposició no de llei sobre el patrimo-
ni històric, artístic i cultural dels ce-
mentiris de Catalunya
Tram. 250-00387/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

Proposició no de llei sobre la difusió
de la suspensió cautelar pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
de l’aplicació dels articles 6.6, 18.5 i
19.3 d) del Decret 252/2004, pel qual
s’estableix el procediment d’admissió
de l’alumnat als centres docents en els
ensenyaments sufragats amb fons
públics i de l’article 14 de la Resolució
ENS/896/2004
Tram. 250-00388/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

Proposició no de llei sobre la dotació
de la Universitat de Lleida (Segrià)
amb una nova titulació de veterinària i
biotecnologia, per a contribuir al des-
envolupament integral del territori
Tram. 250-00400/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un pavelló esportiu adequat
a les necessitats tècniques del Club
Patí Voltregà, de Sant Hipòlit de Voltre-
gà (Osona)
Tram. 250-00416/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a redactar i presentar al
Parlament un projecte de llei de reco-
neixement de la llengua de signes ca-
talana
Tram. 250-00428/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 22, tinguda el dia 30.03.2005 (DSPC-C
162).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a acceptar el solar que
l’Ajuntament de Molins de Rei (Baix
Llobregat) cedeix per a la instal·lació
del nou centre d’atenció primària
Tram. 250-00430/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Polí-
tica Social, tinguda el dia 29.03.2005 (DSPC-C 159).

Proposició no de llei sobre l’estrès la-
boral
Tram. 250-00458/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 29.03.2005 (DSPC-C 159).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’atenció primària
nou al municipi de Canet de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00462/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 29.03.2005 (DSPC-C 159).

Proposició no de llei sobre l’habilitació
d’un espai per a cures intensives al
nou edifici de l’Hospital de l’Esperit
Sant, de Santa Coloma de Gramenet
(Barcelonès)
Tram. 250-00465/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 29.03.2005 (DSPC-C 159).

Proposició no de llei sobre la l’adequa-
ció del CAP Ronda Prim, de Mataró
(Maresme), per a l’accés de les perso-
nes amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00482/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Social en la ses-
sió núm. 20, tinguda el dia 29.03.2005 (DSPC-C 159).

2.10.25.
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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 del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 200-00017/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 05.04.2005 al 21.04.2005).

Finiment del termini: 22.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.03.2005.

Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de car-
reteres
Tram. 200-00018/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 05.04.2005 al 21.04.2005).

Finiment del termini: 22.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.03.2005.

Projecte de llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge
Tram. 200-00019/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 05.04.2005 al 21.04.2005).

Finiment del termini: 22.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.03.2005.

Projecte de llei de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 200-00020/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 05.04.2005 al 21.04.2005).

Finiment del termini: 22.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 29.03.2005.

3.01.01.
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Projecte de llei de modificació parcial
de diverses lleis relatives a entitats
públiques i privades i en matèria de
personal
Tram. 200-00021/07

Text presentat
Reg. 19680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 8 de març de 2005, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del Conseller en Cap s’aprova l’avantpro-
jecte de llei de modificació parcial de diverses lleis re-
latives a entitats públiques i privades, i en matèria de
personal i s’autoritza l’esmentat Conseller perquè el
presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, el disset de març de dos mil
cinc.

Ernest Maragall i Mira
Secretari del Govern

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ PARCIAL DE DIVERSES

LLEIS RELATIVES A ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES, I EN

MATÈRIA DE PERSONAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Mitjançant la Llei 7/2004, de 17 de juliol, de mesures
fiscals i administratives, es va fer una opció decidida a
favor de la reducció dels continguts no estrictament o
no predominantment financers de les anomenades lleis
d’acompanyament dels pressupostos. L’eliminació to-
tal d’aquests continguts no era possible, però, el primer
any de la legislatura, perquè calia adoptar amb rang de
llei diverses mesures addicionals a les determinacions
de la llei de pressupostos i ineludibles per a posar en
funcionament determinades polítiques organitzatives i
sectorials. Una vegada desaparegudes aquestes circum-
stàncies excepcionals, es va aprovar la Llei 12/2004, de
27 de desembre, de mesures financeres, que conté ja
exclusivament les mesures financeres que es conside-
ren necessàries per a complementar la Llei de pressu-
postos per al 2005.

El cert és, però, que, amb independència del contingut
d’aquestes lleis, es manté la necessitat d’aprovar deter-
minades modificacions legals que no tenen substantivi-
tat pròpia per ser objecte d’una llei específica. Concre-
tament, en aquesta Llei s’incorporen modificacions

parcials de diversos preceptes legals relatius a entitats
públiques i privades, i en matèria de personal. D’aques-
ta manera, s’utilitza un criteri material precís, en bene-
fici d’una major claredat. D’altra banda, i amb la ma-
teixa finalitat, s’ha evitat incorporar regulacions
completes o modificacions substancials del marc legal
vigent, per raons de seguretat jurídica i de respecte a les
garanties inherents al procediment, tant administratiu
com parlamentari, d’elaboració d’avantprojectes i pro-
jectes de llei.

La Llei inclou modificacions relatives a entitats públi-
ques i privades, i en matèria de personal. S’estructura
en tres capítols: el primer es refereix a modificacions
normatives en l’àmbit del sector públic; el segon, a
modificacions de la normativa reguladora de les asso-
ciacions i fundacions, i el tercer, a modificacions en
matèria de personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.

CAPÍTOL I. SECTOR PÚBLIC

SECCIÓ PRIMERA. INSTITUT CATALÀ DE L’ACOLLIMENT I
L’ADOPCIÓ

ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997, DE 19 DE

NOVEMBRE, DE CREACIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DE

L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ

Es modifica la disposició final primera de la Llei
13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció, que queda re-
dactada de la manera següent:

«S’autoritza el Govern a dictar les disposicions neces-
sàries per desenvolupar aquesta Llei. Així mateix, el
Govern pot modificar l’estructura, composició i funci-
onament dels seus òrgans de govern i d’administració.»

SECCIÓ SEGONA. BIBLIOTECA DE CATALUNYA

ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 4/1993, DE 18 DE

MARÇ, DEL SISTEMA BIBLIOTECARI DE CATALUNYA

Se suprimeixen l’article 13.c) i l’article 16 de la Llei
 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Ca-
talunya.

SECCIÓ TERCERA. MUSEU D’ART DE CATALUNYA

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 17/1990, DE 2 DE

NOVEMBRE, DE MUSEUS

Es modifica la disposició addicional 3.4 de la Llei
17/1990, de 2 de novembre, de museus, que queda re-
dactat de la manera següent:

«Disposició addicional 3

»Museu d’Art de Catalunya

»4. La gestió del Museu d’Art de Catalunya és a càrrec
d’un consorci. La presidència del Museu correspon a
una persona membre del Patronat, òrgan superior de
govern del Museu, nomenada pel Govern de la Gene-
ralitat. La vicepresidència o vicepresidències correspo-
nen a persones membres del Patronat nomenades
d’acord amb el procediment establert als estatuts.»

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



4 d’abril de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 167

14

SECCIÓ QUARTA. ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES

DE LA GENERALITAT

ARTICLE 4. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/1986, DE 17
D’ABRIL, DE CREACIÓ DE L’ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS

I APOSTES DE LA GENERALITAT

Es modifica l’article 2 de la Llei 5/1986, de 17 d’abril,
de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de
la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

«L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generali-
tat té al seu càrrec l’organització, la gestió directa i la
comercialització d’aquells jocs que les disposicions
legals reserven a la gestió de la Generalitat, i també la
recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos
públics derivats d’aquesta activitat i el pagament dels
premis que s’estableixin. Així mateix, l’Entitat pot re-
alitzar les activitats i els serveis que li siguin encoma-
nats relacionats amb els jocs i apostes.»

SECCIÓ CINQUENA. CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FOR-
MACIÓ ESPECIALITZADA

ARTICLE 5. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/1990, DE 15 DE

NOVEMBRE, DE CREACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS

I FORMACIÓ ESPECIALITZADA

S’afegeix un nou article 5 bis a la Llei 18/1990, de 15
de novembre, de creació del Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada, amb la redacció següent:

«Article 5 bis

»La vicepresidència

»El president o la presidenta del Centre d’Estudis Jurí-
dics i Formació Especialitzada podrà nomenar una per-
sona que n’exerceixi la vicepresidència, designada en-
tre les persones membres del Consell Rector, que
substituirà el president o la presidenta en aquelles fun-
cions que determini.»

SECCIÓ SISENA. CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ

ARTICLE 6. CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ

El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, empresa
pública de la Generalitat creada per la Llei 5/1989, de
12 de maig, té la consideració d’empresa d’inserció
sociolaboral.

SECCIÓ SETENA. INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

ARTICLE 7. INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

L’Institut Català de la Dona, organisme autònom adminis-
tratiu de la Generalitat, creat per la Llei 11/1989, de 10 de
juliol, passa a denominar-se Institut Català de les Dones.
Totes les referències fetes a l’Institut Català de la Dona, en
la mateixa Llei i en la normativa que la desplega, s’han
d’entendre fetes a l’Institut Català de les Dones.

CAPÍTOL II. ASSOCIACIONS I FUNDACIONS

SECCIÓ PRIMERA. ASSOCIACIONS

ARTICLE 8. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 7/1997, DE 18 DE

JUNY, D’ASSOCIACIONS

Es modifica l’article 24 de la Llei 7/1997, de 18 de
juny, d’associacions, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 24.

»Obligacions documentals de l’associació

»1. Com a garantia de l’efectivitat dels drets de socis i
sòcies i de les terceres persones que estableixin relaci-
ons amb les associacions, aquestes han de portar un lli-
bre de registre de les persones associades, un llibre
d’actes, un llibre d’inventari de béns i els llibres de
comptabilitat adequats a les activitats que fan. Aquests
llibres han d’estar a disposició dels socis i sòcies.

»2. Les associacions en què col·laboren persones volun-
tàries no associades han de portar també un llibre de
personal voluntari.

»3. L’òrgan de govern és el responsable d’elaborar
aquests llibres, actualitzar-los i custodiar-los.»

SECCIÓ SEGONA. FUNDACIONS

ARTICLE 9. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 5/2001, DE 2 DE

MAIG, DE FUNDACIONS

1. Es modifica l’article 27 de la Llei 5/2001, de 2 de
maig, de fundacions, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 27

»Comptabilitat

»Les fundacions han de portar la comptabilitat d’acord
amb la naturalesa de les activitats i de manera que per-
meti un seguiment de les operacions i l’elaboració dels
comptes anuals, i s’ha d’ajustar als principis i a les
normes de la comptabilitat que hi siguin aplicables.»

2. Es modifica l’article 28 de la Llei 5/2001, de 2 de
maig, de fundacions, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 28

»Llibres

»1. Les fundacions han de portar, almenys, el llibre
diari, el llibre d’inventari i de comptes anuals i el llibre
d’actes.

»2. El llibre d’inventari i de comptes anuals de la fun-
dació s’ha d’obrir amb l’inventari inicial extret de la
carta fundacional, i s’hi ha de transcriure anualment
l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes
anuals.

»3. El llibre d’actes ha d’aplegar les actes de les reuni-
ons del patronat i dels altres òrgans de govern, auten-
ticades en la forma que estableixin els estatuts o, si no
ho fan, amb la signatura del secretari o secretària o el
vistiplau del president o presidenta.

»4. Correspon al patronat l’elaboració, actualització i
custòdia dels llibres que han de portar preceptivament
les fundacions.»

3. Es modifica la disposició addicional segona de la
Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, que queda
redactada de la manera següent:

«S’ha d’establir per reglament el sistema perquè les
fundacions puguin presentar els actes inscriptibles en el
Registre de Fundacions i els comptes anuals mitjançant
procediments telemàtics.»

3.01.01.
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CAPÍTOL III. PERSONAL

SECCIÓ PRIMERA. EDUCACIÓ SOCIAL

ARTICLE 10. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 24/2002, DE 18 DE

NOVEMBRE, DE CREACIÓ DE L’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ

SOCIAL EN EL COS DE DIPLOMATS DE LA GENERALITAT

S’afegeix una disposició transitòria tercera a la Llei 24/
2002, de 18 de novembre, de creació de l’especialitat
d’educació social en el cos de diplomats de la Genera-
litat, amb la redacció següent:

»Tercera. Torns especials de promoció interna

«1. En el primer torn especial de promoció interna pre-
vist en la present llei, les persones funcionàries del grup
C a què fa referència l’article 4 d’aquesta norma no
hauran de fer l’exercici relatiu als temes específics
d’educació social, que es consideren superats o assolits.

»2. Les promocions internes posteriors es regiran pel
previst en aquesta llei i la normativa d’accés a la fun-
ció pública de la Generalitat.»

SECCIÓ SEGONA. MOSSOS D’ESQUADRA

ARTICLE 11. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 10/1994, D’11 DE

JULIOL, DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS

D’ESQUADRA

S’afegeix una disposició transitòria sisena a la Llei 10/
1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra, amb la redacció següent:

»Disposició transitòria sisena

»1. Fins al 31 de desembre de 2007 es podran realitzar
convocatòries específiques d’accés a les categories de
caporal, de sergent i de sots-inspector pel sistema de
concurs oposició, per a les persones funcionàries de les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que prestin ser-
veis en l’àmbit territorial de Catalunya, que tinguin
com a mínim la categoria equivalent i la titulació ade-
quada, i que superin un curs específic impartit per l’Es-
cola de Policia de Catalunya i, si escau, un període de
pràctiques, d’acord amb el que estableixi la convocatò-
ria corresponent.

»2. Fins al 31 de desembre de 2007 es podran realitzar
convocatòries específiques d’accés a la categoria d’ins-
pector del cos de mossos d’esquadra pel sistema de
concurs oposició, per a les persones funcionàries de les
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que prestin ser-
veis en l’àmbit territorial de Catalunya, que tinguin
com a mínim categoria igual o equivalent i la titulació
adequada, que superin un curs específic impartit per
l’Escola de Policia de Catalunya i, si escau, un perío-
de de pràctiques, d’acord amb el que estableixi la con-
vocatòria corresponent.

»3. El nombre màxim de places que es cobreixin
d’acord amb el que preveuen els apartats 1 i 2 no podrà
superar el quinze per cent del nombre total de places
per a l’accés de les diferents categories pel període que
va de l’1 de gener de 2005 al 31 de desembre de 2008.»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. SERVEI DE LUDOTEQUES

El Govern ha d’integrar i regular el servei de ludote-
ques, dins del Sistema Català de Serveis Socials que

s’estableix en el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/
1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/
1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis
socials.

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text del Projecte de llei de modificació parcial de
diverses lleis relatives a entitats públiques i privades, i
en matèria de personal, rubricat pel conseller en cap.

2. Text de l’Avantprojecte de llei de modificació parcial
de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades.

3. Memòria justificativa.

4. Estudi econòmic.

5. Disposicions afectades i taula de vigències.

6. Informe interdepartamental d’impacte de gènere.

7. Informe jurídic.

8. Certificació del Consell Tècnic de la Generalitat de
Catalunya.

9. Annex a l’expedient del Projecte de llei de modifica-
ció parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques
i privades, i en matèria de personal.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la de-
signació de les autoritats i els càrrecs
de designació parlamentària
Tram. 202-00026/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 20115).

Pròrroga: 1 dia hàbil

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.03.2005.
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Proposició de llei relativa als alts càr-
recs nomenats pel Parlament i als cri-
teris i els procediments per a avaluar-
ne la idoneïtat
Tram. 202-00033/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 20115).

Pròrroga: 1 dia hàbil

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 31.03.2005.

Proposició de llei d’ajuts socials per a
les pensions més baixes
Tram. 202-00043/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19371 i 19389 / Admissió a tràmit i tramesa
al Consell Executiu: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb l’article 106 i concordants del Reglament
del Parlament, presenta per a la seva tramitació la se-
güent Proposició de llei de complement de les pensions
més baixes.

PROPOSICIÓ DE LLEI D’AJUTS SOCIALS PER A LES PENSIONS

MÉS BAIXES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La defensa de l’Estat del Benestar i la millora de la
protecció social de les persones ha de ser un actiu de
l’acció política del Govern de Catalunya. Ho ha de ser
per raó de justícia i solidaritat amb aquells que per edat
o per altres circumstàncies es troben en una situació de
desavantatge o tenen més dificultats per progressar,
però també ho són per raons de cohesió social i de co-
hesió nacional.

De res no serveix obtenir uns resultats econòmics bri-
llants si aquesta major riquesa o creixement econòmic
no va acompanyada de polítiques que millorin el nivell
de benestar dels ciutadans.

En aquest àmbit, és imprescindible treballar per millo-
rar el nivell de les pensions més baixes del sistema, tant
les de caràcter contributiu com les no contributives.

Aquest camí va iniciar-se per l’anterior govern de la
Generalitat quan va crear l’ajut assistencial per a la pro-
tecció dels cònjuges supervivents, en base a la compe-
tència que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya li atorga
en matèria d’assistència social. Ara cal continuar la tas-
ca llavors encetada i garantir en major mesura uns in-
gressos econòmics dignes a totes les persones benefi-
ciàries de les pensions més baixes del sistema.

De fet a l’Acord per a un Govern Catalanista i d’Es-
querres signat el 14 de desembre de 2003 al Saló de
Tinell, les forces polítiques que donen suport a l’actu-
al Govern de Catalunya es comprometien a «impulsar
durant el primer any de legislatura la Llei de comple-
ment de les pensions».

Transcorregut aquest període sense que per part del
Govern s’hagi donat compliment a aquest compromís,
des de Convergència i Unió es considera prioritari i de
justícia social avançar en la promulgació d’una Llei
d’ajuts socials per a les pensions més baixes del siste-
ma contributiu i no contributiu per tal aquestes tendei-
xin, de manera progressiva, a la seva equiparació amb
el Salari Mínim Interprofessional.

Per tot el que s’ha exposat, el Grup parlamentari de
Convergència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI

Aquesta Llei té com a objecte el garantir uns ingressos
econòmics dignes a totes les persones beneficiàries de
pensions, mitjançant l’establiment d’un ajut econòmic
anual de caràcter social.

ARTICLE 2. PERSONES BENEFICIÀRIES

1. Seran beneficiàries d’aquest ajut les persones, que en
l’àmbit de Catalunya, percebin alguna de les pensions
següents:

a) pensions de caràcter no contributiu de jubilació i
d’invalidesa

b) pensions del Fons d’Assistència Social per vellesa o
malaltia

c) pensions de subsidi de garantia d’ingressos mínims
de la LISMI

d) pensions del SOVI

e) pensions contributives del sistema de la Seguretat
Social per Incapacitat Permanent, jubilació i viduïtat
que siguin inferiors a l’import del Salari Mínim Inter-
professional

f) Els subsidis vinculats a la PIRMI

2. En el cas que l’import de la pensió o subsidi més la
resta d’ingressos que obtingui la persona beneficiària
sigui superior a l’import del Salari Mínim Interprofes-
sional, no es tindrà dret a la percepció d’aquest ajut.

ARTICLE 3. QUANTIA DE L’AJUT

L’ajut serà de l’import necessari per aconseguir que la
suma del mateix més l’import de les pensions o subsi-
dis que percebi la persona beneficiària més la resta de
rendiments que obtingui aquesta persona s’equipari al
Salari Mínim Interprofessional vigent aquell exercici.

3.01.02.
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ARTICLE 4. ACREDITACIÓ

Les persones susceptibles de percebre aquest ajut hau-
ran d’acreditar la seva situació i l’absència de rendes
superiors al Salari Mínim Interprofessional de la forma
que reglamentàriament en termes anuals s’estableixi
per part del Departament competent en matèria d’assis-
tència i serveis socials.

ARTICLE 5. PAGAMENT DE L’AJUT

El pagament de l’ajut serà determinat pel Govern de la
Generalitat. En el cas que el cost derivat de la gestió del
pagament ho faci aconsellable, es podrà establir un
pagament únic de caràcter anual dins l’exercici corres-
ponent amb càrrec a la partida pressupostària que s’ha-
biliti en la forma deguda.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL:

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals
exigeixi realitzar despeses amb càrrec als Pressupostos
de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del proper
exercici pressupostari, en el cas que no fos d’aplicació
al què es disposa a la Disposició addicional Dinovena
de la Llei de Pressupostos vigent

Per la qual cosa es demana l’addició d’aquesta Dispo-
sició en el text articulat de la referida Proposició de
Llei.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La quantia de l’ajut definida a l’article 3 es modularà
d’acord els percentatges següents:

– fins a equiparar-se al 70% del Salari Mínim Interpro-
fessional en el primer any de vigència

– fins a equiparar-se al 75% del Salari Mínim Interpro-
fessional en el segon any de vigència

– fins a equiparar-se al 85% del Salari Mínim Interpro-
fessional en el tercer any de vigència

– fins a equiparar-se al 90% del Salari Mínim Interpro-
fessional en el quart any de vigència

– fins a equiparar-se al 100% del Salari Mínim Inter-
professional en el cinquè any de vigència

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S’autoritza al Departament d’Economia a dictar les
disposicions oportunes per donar compliment a l’esta-
blert en aquesta llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

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

Palau del Parlament, 15 de març de 2005

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries Gonzàlez
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P de CiU

Proposició de llei de tercera modifica-
ció de la Llei 6/1984, del 5 de març, de
la Sindicatura de Comptes
Tram. 202-00044/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19651 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés,
Portaveu adjunt, M. Belén Pajares i Ribas, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Àngels Olano Garcia, Eva
Garcia i Rodríguez, Jordi Montanya i Mias, Manel
Ibarz i Casadevall, Joan Bertomeu i Bertomeu, Josep
Llobet i Navarro, Santi Rodríguez i Serra, Joan López
i Alegre, Rafel Luna i Vivas i Rafael López i Rueda,
diputades i diputats del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que disposen els
articles 106 i següents del Reglament del Parlament de
Catalunya, presenten la següent proposició de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 1 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindi-
catura de Comptes, modificada per les Lleis 15/1991, de
4 de juliol, i 7/2002, de 25 d’abril, estableix que aques-
ta institució estatutària és l’òrgan de fiscalització de la
gestió econòmica, financera i comptable del sector pú-
blic de Catalunya, tot entenent que integren el sector
públic català la Generalitat i els seus organismes autò-
noms, les corporacions locals i els seus organismes au-
tònoms, i les empreses públiques i empreses vinculades
sigui quina en sigui la forma jurídica que adoptin. L’es-
mentada institució depèn orgànicament del Parlament de
Catalunya, actua amb plena independència respecte dels
òrgans i ens públics que són subjectes de la seva fiscalit-
zació i amb submissió a l’ordenament jurídic.

II

Els recents esdeveniments polítics succeïts a Catalunya
arran del Debat parlamentari del proppassat 24 de febrer,
motivat pel cas del barri del Carmel de Barcelona, han
sacsejat la política catalana. La crisi política i de confi-
ança generada arrel de les declaracions, rèpliques, argu-
mentacions i opinions de tota mena efectuats en seu par-
lamentària i fora del mateix Parlament, han obert un
període d’incertesa política i de crisi institucional a Ca-
talunya durant aquestes darreres setmanes que obliga a
tots els responsables polítics catalans a cercar, de manera
urgent, ràpida, discreta i eficaç, solucions radicals a la
crisi amb el sol objectiu de tancar el debat sobre la cor-
rupció política i administrativa amb garanties de transpa-
rència i de legalitat, i retornar a la ciutadania de Catalu-
nya la tranquil·litat que mereix en les seves institucions,
els seus dirigents polítics i l’Administració.
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Els principals perjudicats d’aquesta crisi política i ins-
titucional han estat els propis ciutadans i ciutadanes de
Catalunya que han vist com, davant d’uns fets tan greus
i de tanta transcendència social, els membres del Go-
vern i la resta de representants polítics s’endinsaven en
una espirall de desqualificacions i de retrets que, més
enllà del debat polític, evidenciaven la incapacitat ma-
nifesta per fer front a una situació concreta i que gene-
rava alarma social. Cal doncs, a judici del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, fer tots els
esforços necessaris per recuperar la confiança i la tran-
quil·litat a la política, tornar a unir política i societat i
clarificar els fets.

III

Entre les principals mesures de caràcter institucional
que es proposen per fer front a la corrupció política i
administrativa està la creació d’una Oficina de Lluita
contra el Frau. El Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya considera que aquest ha de ser el princi-
pal instrument de control, seguiment, prevenció i llui-
ta contra les actuacions il·legals i fraudulentes en l’àm-
bit del sector públic que es puguin dur a terme en un
futur a Catalunya.

Aquesta oficina ha d’ubicar-se des del punt de vista
orgànic en l’àmbit d’una institució que actua amb ple-
na independència i objectivitat, separada del Poder
Executiu, i que només aplica l’ordenament jurídic en
els seus estrictes termes, i per això ha de ser la Sindi-
catura de Comptes de Catalunya, en tant que màxim
òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya,
l’encarregada de dirigir, gestionar i impulsar les actu-
acions d’aquesta Oficina.

La reforma legal que es proposa es dirigeix a crear i
regular les funcions bàsiques de la Oficina de Lluita
contra el Frau com un òrgan de la Sindicatura de
Comptes. Per aquest motiu, es reformen els articles 2 i
12, i s’introdueix un nou Capítol V en el Títol II de la
Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per les Lleis 15/
1991, de 4 de juliol, i 7/2002, de 25 d’abril, que en
regular la organització de la Sindicatura de Comptes ha
de preveure també l’existència de la Oficina de Lluita
contra el Frau. No es vol separar la Oficina de Lluita
contra el Frau de la pròpia i particular organització in-
terna de la institució; ans al contrari, la ubicació siste-
màtica de la regulació de la Oficina en l’àmbit de les
normes d’organització de la Sindicatura de Comptes
vol palesar que les funcions atribuïdes a aquella s’em-
marquen en l’activitat pròpia i normal de la institució.

Finalment, convé dir que la ubicació d’una Oficina
d’aquesta naturalesa en un altre àmbit del Poder públic
podria topar directament amb la independència, impar-
cialitat i rigor que cal esperar d’una entitat d’aquesta
naturalesa. És per aquest motiu que no hem volgut
instituir-la en el sí del Govern o dependent d’algun
departament de l’Administració Pública de la Genera-
litat i això bàsicament per dues raons. Primera, perquè
les tasques de la Oficina van més enllà del control de
l’Administració de la Generalitat, i s’estén a les corpo-
racions locals, per la qual cosa és la Sindicatura i no el
Govern de la Generalitat qui encaixa perfectament en
aquest ampli abast fiscalitzador. I segona, perquè la

Sindicatura de Comptes gaudeix de les eines i instru-
ments bàsics per actuar amb independència respecte
dels governs de torn, i aquesta ha d’ésser la principal
garantia del seu èxit.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent proposició de llei
de Tercera Modificació de la Llei 6/1984, de 5 de març,
de la Sindicatura de Comptes:

ARTICLE PRIMER

S’afegeix l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 6/1984, de
5 de març, de la Sindicatura de Comptes, que tindrà el
següent redactat:

«3. Correspon a la Sindicatura de Comptes perseguir
totes les actuacions de naturalesa manifestament frau-
dulenta o que puguin ser-ho en funció de llur objecte,
quantia o complexitat, que efectuïn els departaments de
l’Administració de la Generalitat, els seus ens autò-
noms i empreses públiques dependents, així com les
corporacions locals i els seus ens autònoms i empreses
dependents, que suposin o puguin suposar una infrac-
ció de l’ordenament jurídic vigent, i impulsar totes les
mesures necessàries previstes a les lleis i els reglaments
per tal de prevenir i reprimir aquestes conductes.

»En el supòsit que les conductes fraudulentes objecte
d’investigació puguin ser constitutives de delicte o falta
penal, la Sindicatura de Comptes posarà els fets en
coneixement de l’autoritat judicial competent per tal
d’esbrinar els fets, impulsar les accions judicials perti-
nents i depurar les responsabilitats criminals correspo-
nents. Pel cas que se’n derivin responsabilitats de na-
turalesa administrativa de les indagacions fetes, ho
posarà en coneixement del departament o entitat corres-
ponent per què instrueixi els procediments sanciona-
dors oportuns.

»Per a l’exercici d’aquesta funció en concret, els ins-
pectors i instructors de la Sindicatura de Comptes han
de disposar de la necessària col·laboració dels respon-
sables polítics i dels funcionaris públics encarregats de
la tramitació, instrucció i resolució dels procediments
administratius corresponents».

ARTICLE SEGON

L’article 12 de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sin-
dicatura de Comptes, queda redactat de la següent
manera:

«Article 12

»Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són:

»a) El Ple

»b) La Comissió de Govern

»c) El Síndic Major

»d) El Secretari General

»e) La Oficina de Lluita contra el Frau.»

ARTICLE TERCER

S’afegeix el Capítol V del Títol II de la Llei 6/1984, de
5 de març, de la Sindicatura de Comptes, que queda
redactat de la següent manera:
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«CAPÍTOL V. LA OFICINA DE LLUITA CONTRA EL FRAU

»ARTICLE 19 BIS

»1. La Oficina de Lluita contra el Frau té com a funci-
ons les esmentades en l’article primer d’aquesta Llei.
La Oficina estarà dirigida per un Síndic de la Sindica-
tura de Comptes, al capdavant de la qual hi haurà un
gerent amb funcions executives i de coordinació, que
assistirà i donarà suport en tot moment al Síndic res-
ponsable. El gerent tindrà el rang i la retribució que
determini la relació de llocs de treball de la institució,
i serà el superior jeràrquic del personal adscrit a la Ofi-
cina, en coordinarà els seus treballs i supervisarà la seva
activitat.

»2. Per garantir les seves funcions la Oficina disposa-
rà dels mitjans humans i materials necessaris per el seu
funcionament, i en especial disposarà del personal tèc-
nic qualificat necessari, que durà a terme les següents
actuacions:

»a) Inspecció dels locals, establiments i dependències
on es trobin ubicats els documents, expedients i certi-
ficats de tota naturalesa, que conformin els expedients
de contractació, d’informació, de queixa i de reclama-
ció, així com els assentaments dels registres pertinents.

»b) Supervisió de les actuacions i tramitacions que es
duen a terme en durant la tramitació, instrucció i reso-
lució dels procediments anteriorment esmentats.

»c) Demanar reunions i petició d’informació als res-
ponsables polítics i els funcionaris públics encarregats
de la tramitació, instrucció i resolució dels procedi-
ments enumerats a la lletra a).

»d) Sol·licitar aclariments i opinions fonamentades als
responsables polítics i els funcionaris públics de la de-
pendència o oficina administrativa des de la que s’im-
pulsen els procediments de contractació, informació,
queixa i reclamació.

»e) Demanar el suport tècnic i administratiu del perso-
nal de la dependència o oficina administrativa respon-
sable dels procediments subjectes a fiscalització, i la
col·laboració de les forces i cossos de seguretat en cas
que s’impedeixi el lliure exercici de les seves funcions.

»f) Les altres funcions reconegudes en l’ordenament
jurídic en ordre a la investigació de fets i la realització
d’actuacions inspectores.

»3. Una norma específica de règim interior regularà el
règim d’organització, funcionament i actuació de la
Oficina de Lluita contra el Frau.»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La Sindicatura de Comptes elaborarà, en el termini de
dos mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la
norma específica de règim interior prevista en l’apartat
3 de l’article tercer d’aquesta llei, per tal que durant el
mes següent es presenti al Parlament per a la seva dis-
cussió i aprovació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, s’ha d’aprovar en text refós de la Llei de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que haurà

d’harmonitzar amb aquesta llei les següents disposici-
ons legals:

– Llei 6/1984, de 5 de març

– Llei 15/1991, de 4 de juliol

– Llei 7/2002, de 25 d’abril.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

El Parlament de Catalunya aprovarà, en el termini de
tres mesos, la plantilla del personal tècnic i administra-
tiu especialitzat que ha de prestar el seus serveis en la
Oficina de Lluita contra el Frau, en fixarà la seva retri-
bució, règim de dedicació, formació necessària i proce-
diments de selecció

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

Les repercussions econòmiques que suposi l’entrada en
vigor d’aquesta llei seran exigibles a partir del proper
exercici pressupostari, corresponent a l’any 2006.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 18 de març de 2005

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés,
Portaveu adjunt, M. Belén Pajares i Ribas, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Àngels Olano Garcia, Eva
Garcia i Rodríguez, Jordi Montanya i Mias, Manel
Ibarz i Casadevall, Joan Bertomeu i Bertomeu, Josep
Llobet i Navarro, Santi Rodríguez i Serra, Joan López
i Alegre, Rafel Luna i Vivas i Rafael López i Rueda,
diputades i diputats del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei de suport als
ajuntaments catalans pel greuge oca-
sionat per les compensacions deriva-
des de la supressió de l’impost d’acti-
vitats econòmiques (IAE)
Tram. 250-00494/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la COAG, 10.03.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI SOCI-
ALISTA - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP PARLAMENTARI

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, GRUP PAR-
LAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ES-
QUERRA ALTERNATIVA (REG. 19068)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat a realitzar davant el Govern de l’Estat les
gestions necessàries per tal que:

1. El Ministeri d’Hisenda reconegui la insuficiència de
l’actual sistema de compensació de l’IAE per cada ens
local.

2. Acordar noves fórmules per al retorn total de la
compensació.»

Proposició no de llei sobre la distri-
bució territorial dels centres peniten-
ciaris
Tram. 250-00502/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 29.03.2005

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CA-
TALUNYA I PEL G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS  -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 19546)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a continuar en el desenvolupament del Pla Director
d’Equipaments Penitenciaris 2004-2010 aprovat pel
Govern i definir les localitzacions pendents, amb dià-
leg amb els representants locals, i en atenció a les ca-
racterístiques territorials del país, a la necessitat de
reequilibri entre zones, a la disponibilitat de sòl i a
variables de caràcter social i demogràfic i en conside-
ració a la missió i funció social penitenciària.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i ins-
trucció al partit judicial de Montblanc
(Conca de Barberà)
Tram. 250-00520/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 29.03.2005

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, PEL G. P. D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CA-
TALUNYA I PEL G. P. D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 19547)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar en el marc del Llibre Verd de la
Justícia i amb caràcter general la conveniència
d’introduir canvis en les actuals demarcacions judici-
als, per aconseguir una Administració de Justícia més
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eficient i més propera al ciutadà i en concret, la viabi-
litat de crear un partit judicial a Montblanc. En el
plantejament d’aquests canvis s’haurà de tenir present
la possible modificació de l’organització territorial de
Catalunya que està examinant el Govern de la Genera-
litat, i que haurà de ser aprovada pel Parlament.»

Proposició no de llei sobre la gestió
per la Generalitat dels drets d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle
Tram. 250-00528/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.04.2005; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la reducció
del termini per a resoldre el reconeixe-
ment del grau de disminució
Tram. 250-00529/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.04.2005; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un casal per a gent gran a
Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-00530/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.04.2005; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la devolu-
ció a la vila de Palafrugell (Baix Em-
pordà) del «Llibre de Privilegis», còdex
del segle XVII dipositat a la Biblioteca
de Catalunya
Tram. 250-00531/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.04.2005; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’una estació de passatgers del
tren de gran velocitat (TGV) al Vallès
Occidental
Tram. 250-00533/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.04.2005; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre l’execució
del Programa d’instal·lació de repro-
duccions d’art romànic als emplaça-
ments originaris del Pirineu
Tram. 250-00534/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels agents del Cos Naci-
onal de Policia a Sabadell (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00536/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 1 dia.

Finiment del termini: 04.04.2005; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i ins-
trucció al partit judicial de Mollerussa
(Pla d’Urgell)
Tram. 250-00537/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat de primera instància i ins-
trucció al partit judicial de Tàrrega (Ur-
gell)
Tram. 250-00538/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de nous baixadors de Renfe a
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00539/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20095).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.03.2005 al 31.03.2005).

Finiment del termini: 01.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) al municipi
d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
Tram. 250-00540/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la deixa-
lleria mòbil de la Mancomunitat Inter-
municipal del Penedès i Garraf
Tram. 250-00541/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.
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Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’horari d’atenció mèdica del dis-
pensari de Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00542/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre el dret dels
ciutadans a escollir els professionals
que fan els reportatges gràfics en les
cerimònies religioses
Tram. 250-00543/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs
Tram. 250-00545/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment del servei permanent de trans-
port sanitari d’emergència a la pobla-
ció de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00547/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una variant a Gandesa (Terra
Alta) per a comunicar la carretera C-43
i el polígon industrial la Plana de
Gandesa amb la N-420
Tram. 250-00549/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la variant nord de Callde-
tenes (Osona)
Tram. 250-00550/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del col·lector en alta d’aigües
residuals dels polígons Mas d’en Bosc
i Pintors sud, de Ripoll
Tram. 250-00551/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de construcció del nou
pont d’entrada a Setcases (Ripollès)
Tram. 250-00552/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre l’inici de
les obres de millora de la carretera de
Campdevànol (Ripollès) a Guardiola
de Berguedà
Tram. 250-00553/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a impulsar mesures per a
afavorir la igualtat entre homes i do-
nes en l’àmbit del treball
Tram. 250-00554/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cessió
per a equipaments d’una part de les
instal·lacions de la comissaria del barri
de la Verneda, de Barcelona
Tram. 250-00555/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.

Proposició no de llei sobre la restitu-
ció del nom original a l’escultura de
Josep Llimona que la Generalitat va
donar a la ciutat de Guadalajara el no-
vembre del 2004
Tram. 250-00556/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 20162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.04.2005 al 05.04.2005).

Finiment del termini: 06.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 01.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soter-
rament de les línies elèctriques
Tram. 250-00557/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la revisió
de les conduccions d’aigua de l’Hospi-
tal Santa Caterina, al Parc Hospitalari
Martí i Julià, de Salt (Gironès)
Tram. 250-00558/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un parc de bombers al municipi
de Centelles (Osona)
Tram. 250-00559/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un ascensor al Casal de Gent
Gran II, de Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00561/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la determi-
nació de l’espai disponible per a equi-
paments socials de les instal·lacions
de la comissaria del Cos Nacional de
Policia al barri de la Verneda, de Bar-
celona
Tram. 250-00562/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre l’atenció
jurídica i psicològica als familiars de
les persones desaparegudes
Tram. 250-00563/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre el cobri-
ment del tram de la línia de Ferrocar-
rils de la Generalitat, entre el passeig
de la Bonanova i el carrer de Marge-
nat, a Barcelona
Tram. 250-00564/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a aclarir quins supòsits
donen lloc a la revocació de les sub-
vencions atorgades a les empreses
Tram. 250-00565/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’aire condicionat a l’equipament
per a gent gran del barri de Valldaura,
de Manresa (Bages)
Tram. 250-00566/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la conver-
sió en Casa Museu Joan Miró de la fin-
ca coneguda com la Masia, a Mont-
roig del Camp (Baix Camp)
Tram. 250-00567/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a sol·licitar al Ministeri de
Foment el desplegament de la senya-
lització informativa dels serveis pro-
pers al traçat de l’autovia A-2
Tram. 250-00568/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’Oficina de Benestar i Família
Santfeliu, a l’Hospitalet del Llobregat
(Barcelonès)
Tram. 250-00569/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 167 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 d’abril de 2005

29

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un accés a la carretera C-17,
des de la rotonda d’entrada a Bigues i
Riells (Vallès Oriental)
Tram. 250-00570/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre el procés
de reestructuració de les empreses del
grup LG-Philips a Catalunya
Tram. 250-00571/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat penal a la demarcació de
Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00572/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció del delta de l’Ebre
Tram. 250-00573/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) dels nuclis
d’Escaló i Estaron (Pallars Sobirà)
Tram. 250-00574/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la política
penitenciària del Departament de Jus-
tícia
Tram. 250-00575/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 05.04.2005 al 12.04.2005).

Finiment del termini: 13.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 29.03.2005.

Proposició no de llei sobre la divulga-
ció de l’obra «Solitud», de Caterina
Albert, amb motiu del centenari de la
seva publicació
Tram. 250-00576/07

Presentació: Tots els grups parlamentaris
Reg. 19527 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Document/proposta: proposició no de llei

Aquest any 2005 en a 100 de la publicació de «Soli-
tud», l’obra de Víctor Balaguer-Caterina Albert que va
aparèixer per primera vegada en forma de fulletó a la
revista Joventud. La novel·la, l’èxit de la qual deriva en
gran part de la seva singularitat, és una anàlisi dels sen-
timents de la Mila, la protagonista, i té com a fons la
descripció de l’alta muntanya, que dóna la dimensió de
la seva solitud. L’obra representa, a més un cas recone-
gut de simbiosi entre els  paisatges descrits i els indrets
autèntics, en aquest cas concret l’ermita de Santa Ca-
terina, a mig camí  del Montgrí, un paisatge que mal-
auradament, degut a l’incendi que va patir mesos enre-
re, encara trigarà a recuperar l’aspecte que l’escriptora
va saber immortalitzar en el seu llibre. De la seva pu-
blicació «Solitud» ha merescut l’interès creixent dels
estudiosos i crítics, tant d’aquí com forans, i ha estat
traduïda a diversos idiomes estrangers.

El fet que Caterina Albert hagués de refugiar-se sota el
pseudònim masculí de Víctor Català té una gran càrre-
ga simbòlica, i aquesta significació no pot deixar de ser
present en la commemoració del centenari de la publi-
cació de Solitud.

Per aquests motius els grups presenten la següent pro-
posició no de llei:

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a:

– a realitzar les actuacions pertinents per tal de divul-
gar l’obra «Solitud», de Caterina Albert, amb notiu del
centenari de la seva publicació.

– a donar suport a tots els actes que es realitzin arreu
del país amb motiu d’aquest centenari.»

Palau del Parlament, 11 de març de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SOC-CPC;
Francesc Xavier Boya i Alós, diputat del G. P. SOC-
CPC; Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU;
Josep Pont i Sans, diputat del G. P. de CiU; Joan Ridao
i Martín, portaveu del G. P. d’ERC; Maria Mercè Roca
i Perich, diputada del G. P. d’ERC; Francesc Vendrell
i Bayona, portaveu, del G. P. del PPC; Rafael López i
Rueda, diputat del G. P. del PPC; Joan Boada i Maso-
liver, portaveu del G. P. d’ICV-EA; Dolors Camats i
Luis, diputada del G. P. d’ICV-EA
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Proposició no de llei sobre la disponi-
bilitat i la publicació de les dades de
les enquestes de l’Observatori de la
Societat de la Informació
Tram. 250-00577/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Santi Rodríguez i Serra i Eva Garcia Rodríguez, Dipu-
tat i Diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El desembre de 2003 l’Observatori de la Societat de la
Informació va elaborar una enquesta sobre equipament
i ús de les de les Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació a les llars. Les dades d’aquesta enquesta
van ser publicades el desembre de 2004, es a dir, un any
després de la recollida de les dades. No deixa de ser
paradigmàtic que una enquesta sobre noves tecnologies
i ús de tecnologies de la informació es doni a conèixer
un any després de fer-se.

Atès que la societat de la informació avança a ritmes
accelerats, convé que la disposició i publicació de da-
des que permetin implementar les polítiques públiques
adequades es faci en un termini de temps raonablement
curt.

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
adoptar les mesures necessàries per tal de facilitar que
l’Observatori de la Societat de la Informació pugui ofe-
rir les dades de les enquestes que dur a terme en un
període de temps que no hauria de superar els tres me-
sos des de la recollida de dades.

Palau del Parlament, 11 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Santiago Rodríguez i Ser-
ra, Eva García i Rodríguez

Proposició no de llei sobre la ciutat
judicial de Tarragona
Tram. 250-00578/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya i Rafael Luna
i Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 134 i 135 del Reglament de la Cambra presenten
la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2002, el Parlament de Catalunya va aprovar a
instàncies del Grup Popular, la Resolució 1634/VI en
la que s’instava el Govern a enllestir les negociacions
amb l’Ajuntament de Tarragona per a la construcció del
nou edifici judicial de Tarragona. Igualment la resolu-
ció instava a realitzar el més aviat possible el projecte
del nou edifici amb càrrec al pressupost del 2003.

Posteriorment, la Generalitat va incloure la construcció
del nou edifici judicial en el Pla de Construcció de nous
edificis judicials 2002-2008.

El 13 de gener de 2003, la Generalitat i l’Ajuntament
signaren un protocol d’intencions per a la construcció
de l’edifici en un solar entre la carretera de València i
l’Autovia de Reus a Tarragona, a prop del riu Franco-
lí, sempre i quan tinguessin una edificabilitat de
30.000m² sobre rasant i 6.000m² sota rasant. Des de
aquella data no s’ha realitzat cap més actuació.

Recentment el fiscal en cap de Tarragona ha denunci-
at la paralització de la ciutat judicial. Les instal·lacions
judicials es troben actualment distribuïdes en cinc edi-
ficis per tota la ciutat que no reuneixen les condicions
per que els professionals puguin desenvolupar la seva
feina en condicions òptimes, així com que els ciutadans
siguin atesos de forma adequada. Tanmateix la segure-
tat d’algunes instal·lacions no és la idònia.

En els pressupostos del 2005 no hi ha cap quantitat
consignada per la construcció de l’edifici judicial. La
ubicació que aparentment estava decidida, torna a ser
qüestionada en l’actualitat, estudiant-se diverses possi-
bilitats, encara sense concretar.

Des de l’any 2001 en que ja es tenia un projecte redac-
tat que finalment va ser desestimat, fins a l’actualitat
que es parla d’ubicar la ciutat judicial en el edifici de
Tabacalera i passant pel solar a prop del riu Fracolí, el
projecte ha anat demorant-se sense que a dia d’avui es
pugui fixar una data, ni tan sols orientativa, de quan la
ciutat de Tarragona disposarà d’un edifici judicial en
condicions.

Per aquests motius el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme les gestions necessàries amb l’Ajuntament
de Tarragona, per tal de decidir abans de finalitzar l’any
2005 la ubicació de la ciutat judicial de Tarragona i
presentar-ne el projecte constructiu, per tal de poder
iniciar les obres durant l’any 2006.

Palau del Parlament, 16 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures en pro de la transparència
i la bona gestió pública
Tram. 250-00579/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, Francesc Vendrell i
Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés Portaveu Ad-
junt, Rafael Luna i Vivas, Jordi Montanya i Mías, Ma-
nuel Ibarz i Casadevall, Joan Bertomeu i Bertomeu, M.
Belén Pajares i Ribas, Dolors Montserrat i Culleré, Jo-
sep Llobet Navarro, Eva García Rodríguez, Àngels
Olano García, Santi Rodríguez Serra, Rafael López
Rueda i Joan López i Alegre, diputats i diputades del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El debat monogràfic celebrat al Parlament de Catalunya
el proppassat 24 de febrer per tractar els fets succeïts al
barri del Carmel de Barcelona, va posar de manifest les
sospites generalitzades de que a Catalunya es podrien
haver produït durant anys presumptes irregularitats en
la contractació de l’obra pública. Aquestes presumptes
irregularitats podrien haver donat lloc al cobrament de
comissions que es van concretar durant el Ple del Par-
lament en una quantitat que suposaria el tres per cent de
l’import de les obres realitzades.

Com a conseqüència de les acusacions que es van
produir durant el debat al Parlament de Catalunya, el
Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya va obrir diligències preprocessals per investigar
els fets esmentats, havent declarat ja diversos empresa-
ris que han denunciat el pagament de comissions.

Durant el debat esmentat, i posteriorment durant el
debat de la moció de censura del President i el Govern
de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, el conjunt de forces parla-

mentàries van coincidir en la necessitat de que la trans-
parència havia de ser la línia bàsica de la investigació
d’aquestes presumptes irregularitats.

II

Precisament, per assolir aquesta transparència el Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya conside-
ra del tot necessari impulsar i adoptar una sèrie de
mesures concretes com són la creació d’una Oficina de
Lluita contra el Frau dependent de la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, així com impulsar mesures le-
gislatives concretes que permetin facilitar i agilitar les
investigacions relatives a les trames de corrupció que
poden existir en l’àmbit de la contractació pública a
Catalunya, com es la reforma del Codi Penal.

Altres mesures que considerem necessàries en pro de la
transparència i la bona gestió pública són: la modifica-
ció de la Llei del Consell Consultiu de la Generalitat,
per tal de reforçar-ne el seu paper i enfortir les seves
funcions; la modificació de la Llei d’Organització, Pro-
cediment i Règim Jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat per tal de garantir la transparència, l’agilitat i
l’eficàcia dels procediments administratius; l’aprovació
d’una Llei del Govern per tal de separar la direcció
política de la gestió administrativa; l’aprovació d’un
Estatut de l’estructura paradministrativa de la Genera-
litat que simplifiqui les tipologies d’entitats autònomes
i empreses públiques existents, i l’elaboració d’una llei
catalana de contractes de les administracions públiques
que serveixi per enfortir els instruments de transparèn-
cia i control i agiliti els procediments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, en ares de preservar el prin-
cipi de transparència que ha d’informar la gestió públi-
ca a Catalunya i en ares de preservar en tot moment el
principi de legalitat en l’actuació de les Administracions
Públiques catalanes, insta el Consell Executiu a impul-
sar de manera urgent i decidida les següents mesures:

Primera. La modificació de la Llei 1/1981, del 25 de
febrer, del Consell Consultiu de la Generalitat, amb
l’objectiu de reforçar les seves competències i ampliar-
les el que calgui per convertir-se en organisme encar-
regat de vetllar per la legalitat en l’àmbit de la contrac-
tació de l’Administració de la Generalitat i els ens
locals de Catalunya.

Segona. La modificació de la Llei 13/1989, del 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu de regular-ne unes normes que dotin de més
eficàcia i agilitat el procediment administratiu, a més
d’adequar l’organització dels departaments de la Gene-
ralitat a criteris més racionals i transparents.

Tercera. La presentació en un termini breu del projec-
te de llei del Govern de la Generalitat, que reguli els
òrgans que integren el govern, les seves funcions, les
relacions amb el nivell administratiu de la Generalitat
i delimiti clarament la organització política de la de
mera gestió administrativa.
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Quarta. La elaboració en un termini breu d’un projec-
te de llei sobre l’Estatut de l’estructura paradminis-
trativa de la Generalitat, amb l’objectiu de simplificar
les tipologies de l’empresa pública dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat, les entitats i organismes
autònoms que en depenen i els altres ens públic vincu-
lats a la Generalitat.

Cinquena. Elaborar, en el marc del que disposa l’arti-
cle 10.1, apartat 2), de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, una llei de contractes i concessions de les admi-
nistracions públiques que serveixi per enfortir els
instruments de transparència i control en la contracta-
ció, alhora que agiliti els procediments de licitació,
adjudicació i pagament.

Palau del Parlament, 18 de març de 2005

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, Francesc Vendrell i
Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés Portaveu Ad-
junt, Rafael Luna i Vivas, Jordi Montanya i Mías, Ma-
nuel Ibarz i Casadevall, Joan Bertomeu i Bertomeu, M.
Belén Pajares i Ribas, Dolors Montserrat i Culleré, Jo-
sep Llobet Navarro, Eva García Rodríguez, Àngels
Olano García, Santi Rodríguez Serra, Rafael López
Rueda i Joan López i Alegre, diputats i diputades del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Proposició no de llei sobre les obres
de millora integral de la carretera C-14,
en el tram comprès entre Coll de
Nargó i la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-00580/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Albert Batalla i Siscart i
Agustí López i Pla, diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACIÓ DE LES

OBRES DE MILLORA INTEGRAL DE LA CARRETERA C-14 EN

EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS MUNICIPIS DE COLL DE

NARGÓ I LA SEU D’URGELL, A LA COMARCA DE L’ALT

URGELL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A causa de l’elevat i intens volum de trànsit que diàri-
ament ha de suportar en el seu pas per la comarca de
l’Alt Urgell, l’anterior govern de la Generalitat va ini-
ciar les obres de rehabilitació integral de la Carretera C-
14 en el tram comprés entre d’Oliana i Coll de Nargó.

A data d’avui, aquestes obres ja estan arribant a la seva
recta final i són gratament esperades per tots els habi-
tants de la comarca així com pels conductors que habi-
tualment hi circulen.

Tot i la millora que aquestes obres significaran, manca-
rà encara arranjar-ne el tram comprès entre els munici-
pis de Coll de Nargó i la capital de la comarca, la Seu
d’Urgell, per tal que la circulació per aquesta via en tot
el territori de l’Alt Urgell pugui veure’s significativa-
ment millorada.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

»1. Realitzar durant el 2005 el projecte constructiu per
a començar les obres de millora integral de la carrete-
ra C-14 en el seu tram comprès entre els municipis de
Coll de Nargó i la Seu d’Urgell, a la comarca de l’Alt
Urgell.

»2. Preveure als pressupost per al 2006 una partida amb
els recursos necessaris i suficients per a dur a terme
aquestes obres.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Albert
Batalla i Siscart, Agustí López i Pla, diputats del G. P.
de CiU

Proposició no de llei sobre el traspàs
a la Generalitat de l’execució i la ges-
tió de les beques i sobre el Programa
de beques per als estudiants del Piri-
neu
Tram. 250-00581/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, Albert Batalla i Siscart i
Agustí López i Pla, diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La necessitat de trobar vies d’ajut a les famílies dels
estudiants universitaris del Pirineu per a fer front a les
despeses derivades de desplaçament i fixació de resi-
dència dels joves als centres universitaris, ha de ser un
dels criteris del nou sistema català de beques en el
moment en què es compleixi el trasllat de competències
en l’execució i la gestió de beques a la Generalitat de
Catalunya.

El Govern de la Generalitat ha realitzat un programa
pilot durant el curs 2004-2005 que ha limitat els ajuts
als estudiants de primer curs, malgrat la sol·licitud de
CiU per estendre aquest programa a tots els estudiants.
Tot i això, el Govern i destacats membres dels partits
que li donen suport, han fet una valoració molt positi-
va d’aquest programa pilot, cosa que fa deduir la seva
continuïtat.

3.10.25.
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EL passat nou de març, tots els grups del Senat van
votar favorablement una moció de CiU que insta al
Govern de l’Estat que compleixi abans del curs 2005-
2006 la sentència del Tribunal Constitucional del 20 de
setembre de 2001, que reconeix per a Catalunya la
competència exclusiva en execució i gestió de les be-
ques.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»1. Fer efectiu el traspàs de l’execució i gestió de les
beques abans del curs 2005-2006.

»2. Estendre per al curs 2005-2006 el programa de
beques dels estudiants pirinencs per als universitaris de
tots els cursos i no només pels alumnes dels primers
cursos.»

Palau del Parlament, 9 de març de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu; Albert Batalla i Siscart i
Agustí López i Pla, diputats del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un transport ferroviari lleuger en-
tre l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra
Tram. 250-00582/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, Albert Batalla i Siscart i
Agustí López i Pla, diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UN

TRANSPORT FERROVIARI LLEUGER ENTRE L’ALT URGELL I
EL PRINCIPAT D’ANDORRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys el municipi de La Seu d’Urgell i el
conjunt de la comarca de l’Alt Urgell han experimen-
tat un creixement poblacional molt important. Moltes
de les persones que viuen en aquesta zona tenen el seu
lloc de treball al Principat d’Andorra, fet que els obli-
ga a desplaçar-s’hi diàriament en els seus propis vehi-
cles.

Aquest fet, sumat a que la carretera N-145 és una de les
vies més congestionades d’accés al Principat, fan que
més de 20.000 vehicles circulin per aquesta via diàri-
ament en el tram comprés entre la Seu i Andorra.

L’excessiva congestió que ha de suportar la N-145 i els
conseqüents problemes que això suposa, van portar a

plantejar-se seriosament la necessitat de construir una
infrastructura per tal de disminuir el volum de trànsit en
aquesta via així com facilitar el desplaçament de pas-
satgers entre la Seu i el conjunt de l’Alt Urgell amb
Andorra.

L’anterior govern de la Generalitat ja va estudiar la vi-
abilitat de construir una infrastructura que complís amb
aquest objectiu i que fos, alhora, eficaç, sostenible i
respectuosa amb el medi ambient. A més, en aquests
estudis, també es va tenir en compte la futura obertura
de l’aeroport de l’Alt Urgell Seu.

Es va considerar que la construcció d’un transport fer-
roviari lleuger seria el més idoni per a solucionar aquest
problema tenint en compte les necessitats i caracterís-
tiques de la zona. Els diferents agents socials, polítics
i empresarials implicats van ser consultats i també van
coincidir en reafirmar tant la necessitat com la idoneï-
tat del projecte.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

»1. Desenvolupar els projectes ja elaborats pel Govern
per tal de construir un transport ferroviari lleuger entre
els municipis de Montferrer i Castellbó, La Seu d’Ur-
gell i Les Valls del Valira (Alt Urgell).

»2. Preveure en el projecte de pressupost per al 2006
els recursos necessaris per a la construcció d’aquesta
infrastructura.

»3. Presentar davant el Parlament de Catalunya i durant
l’any 2005 un projecte global de l’obra, prèvia aprova-
ció dels agents polítics, socials i empresarials de la zona
que resultin afectats i/o estiguin implicats en aquesta.

»4. Desenvolupar el projecte en coordinació amb el
projecte de transport lleuger que té previst realitzar el
Govern Andorrà, a fi i efecte que tots dos projectes es
connectin i facilitin la mobilitat dels ciutadans i ciuta-
danes fins al o des del Principat.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu, Albert Batalla i Siscart i
Agustí López i Pla, diputats del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el llibre
blanc per a la reforma del govern local
a l’Estat espanyol
Tram. 250-00583/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 134 i 135 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent:

3.10.25.
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL LLIBRE BLANC PER A LA

REFORMA DEL GOVERN LOCAL A L’ESTAT ESPANYOL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El govern de l’Estat espanyol ha elaborat l’esborrany
del «Libro blanco para la reforma del gobierno local en
España» sense que ens consti que existeixi cap partici-
pació del govern de la Generalitat de Catalunya.

D’altra banda, tampoc s’ha elaborat ni amb la partici-
pació dels grup parlamentaris ni amb la de les entitats
municipalistes del nostre país.

En un moment en que Catalunya i d’altres nacions de
l’estat es troben en un període de reforma dels seus
estatuts d’autonomia, que des de l’Estat s’elabori una
proposta per modificar el govern dels ens locals sense
tenir en compte les propostes que puguin derivar-se del
debat estatutari resulta, si més no, paradoxal i extempo-
rani.

D’altra banda, la única proposta que en aquests mo-
ments podria tenir sentit per la seva urgència i necessi-
tat, el finançament de les hisendes locals, no troba res-
posta ni molt menys solució en la proposta plantejada
pel govern de l’Estat.

Hom pot entendre que, aquesta aposta del govern de
l’Estat no fa sinó tractar d’establir mesures que limitin
les reformes que es puguin plantejar des de Catalunya
en la reforma del seu Estatut.

Des del grup parlamentari de CiU acollim de bon grat
totes les mesures de reforma que es produeixin a l’Es-
tat, que tractin de millorar l’actual funcionament de
l’administració i el seu finançament sempre que tinguin
en compte la nostra pròpia organització administrativa
i l’actual marc polític de reforma estatutària i constitu-
cional.

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que plantegi al govern de l’Estat la no trami-
tació en aquests moments d’aquesta reforma del món
local, posposant-la fins que finalitzin els processos es-
tatutaris iniciats incloent-hi una proposta clara de finan-
çament per als ens locals. A més, que s’insti al Govern
de l’Estat a que quan s’hagi d’elaborar aquesta refor-
ma, es faci amb la participació, des del principi, de to-
tes les associacions municipalistes i tots els partits po-
lítics amb representació parlamentària».

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

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

Proposició no de llei de suport a les
agrupacions de defensa forestal
Tram. 250-00584/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Espadaler i
Parcerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent Proposició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE SUPORT A LES AGRUPACIONS DE

DEFENSA FORESTAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) constitu-
eixen, sense cap mena de dubte, el principal cos de
voluntariat ambiental del que disposa Catalunya. Inte-
grades per persones profundament coneixedores del
territori, la seva aportació és fonamental en la tasca
sempre complexa de prevenció d’incendis forestals.

L’existència d’un voluntariat organitzat, coneixedor del
medi, arrelat al territori exigeix del Govern de la Gene-
ralitat i de la seva Administració una especial atenció.
En aquest sentit, és important que les ADF estiguin
dotades del material imprescindible per tal de poder
desenvolupar amb èxit la seva tasca de prevenció d’in-
cendis i, si s’escau, de primera força d’atac o extinció
dels mateixos quan aquests es produeixen.

L’ordre d’ajudes a les ADF es composa de dos grans
capítols: l’ajut per a la reposició dels material malmès
o per a l’adquisició de nou material, i l’ajut per a rea-
litzar les millores al medi que permetin desenvolupar
amb més eficiència les tasques de prevenció d’incendis.

Sorprenentment, enguany, tot i tractar-se d’un any
d’elevat risc d’incendis forestals segons avaluacions del
Govern de la Generalitat, la convocatòria d’ajuts a les
ADF encara no ha vist la llum. Aquest inexplicable
retard comporta, sens dubte, conseqüències negatives
per al bon funcionament de les ADF, ja que es veuran
obligades a iniciar la campanya d’estiu sense conèixer
amb quins ajuts poden comptar per part de la Genera-
litat. Davant d’aquest fet, i per tal de corregir al màxim
les disfuncions que es puguin generar, el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a:

1. Convocar amb caràcter d’urgència l’ordre d’ajuts a
les Agrupacions de Defensa Forestal per al 2005.

2. Reduir a quinze dies naturals el temps de resolució,
per part de l’Administració, dels expedients de sol·lici-
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tud d’ajudes per part de les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF) per tal de recuperar part del temps per-
dut per la no publicació de la convocatòria.

3. Incrementar en la mesura del possible la dotació
pressupostaria dedicada a ajudar a les Agrupacions de
Defensa Forestal (ADF).

Palau del Parlament, 23 de març de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’eficiència
dels recursos d’extinció d’incendis,
particularment pertocant als hidroavi-
ons
Tram. 250-00585/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Espadaler i
Parcerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent Proposició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’EFICIÈNCIA DELS RECUR-
SOS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS, PARTICULARMENT EN ALLÒ

QUE FA REFERÈNCIA ALS HIDROAVIONS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons informacions proporcionades pels titulars de les
conselleries de Medi Ambient i Habitatge i d’Interior
en compareixença parlamentaria, l’escassa pluviome-
tria registrada enguany fa preveure una primavera i un
estiu d’elevat risc d’incendis forestals.

Davant d’aquesta situació, sembla del tot recomanable
extremar totes les mesures de prevenció d’incendis, així
com dotar els cossos d’extinció de les millors eines dispo-
nibles per tal de fer front amb èxit a l’elevat risc de foc.

En el capítol dels mitjans materials, els mitjans aeris
ocupen, sense cap mena de dubte, un paper important
atesa la seva eficàcia sobradament demostrada. En
aquest sentit, Catalunya compta amb mitjans propis i
compta també amb la col·laboració i aportació de mit-
jans de titularitat estatal, essent particularment útils els
hidroavions del Ministerio de Medio Ambiente.

Ateses les especials circumstàncies que es donen en-
guany i per tal d’incrementar l’eficiència d’aquests
mitjans, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les accions necessàries davant el Govern de
l’Estat per tal que el Ministerio de Medio Ambiente

ubiqui la base dels hidroavions destinats a l’extinció de
focs forestals a l’aeroport de Reus.

Palau del Parlament, 23 de març de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’impuls a
la planificació forestal sostenible
Tram. 250-00586/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Espadaler i
Parcerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent Proposició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’IMPULS A LA PLANIFICA-
CIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En la política forestal de la Generalitat, la Planificació
forestal sostenible ha estat des de sempre un element
central. Per tal d’aconseguir una gestió veritablement
sostenible dels boscos catalans, ha estat habitual fer una
discriminació positiva a favor de les finques forestals
dotades de Pla Tècnic de Gestió Forestal aprovat a l’ho-
ra d’adjudicar els ajuts al bosc per part del Departament
de Medi Ambient i Habitage

Aquesta discriminació positiva ha donat bons resultats,
ja que ha permès introduir la cultura de la planificació
entre els propietaris forestals, fet que s’ha traduït en un
nombre cada vegada més gran de finques forestals do-
tades de Pla Tècnic de Gestió Forestal o, el que és el
mateix, gestionades amb criteris de sostenibilitat.

Sorprenentment, la darrera convocatòria publicada pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha eliminat
la discriminació positiva fins avui existent per a les fin-
ques amb Pla Tècnic de Gestió Forestal.

Atès que la transcendència d’aquest canvi pot tenir un
impacte negatiu per tot allò que representa de desin-
centiu a la planificació, el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a modificar l’ordre d’ajuts a la gestió forestal per
al bienni 2005-2006 tot incorporant-hi una discrimina-
ció positiva en benefici de les finques forestals amb Pla
Tècnic de Gestió Forestal.

Palau del Parlament, 23 de març de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.25.
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Proposició no de llei de suport a la
certificació forestal
Tram. 250-00587/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Espadaler i
Parcerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent Proposició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE SUPORT A LA CERTIFICACIÓ

FORESTAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya ha estat pionera a l’Estat espanyol en el desen-
volupament i la implantació del sistema de certificació
forestal europeu PEF. Això ha estat possible gràcies al tre-
ball conjunt de bona part dels propietaris forestals majo-
ritàriament integrats al Consorci de la Propietat Forestal,
i de l’Administració de la Generalitat, així com dels sin-
dicats agraris i de les valuoses aportacions tècniques del
Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF).

El fet de disposar dels mecanismes que permetin la
certificació dels nostres boscos és, sense cap mena de
dubte, un important pas endavant. La certificació fores-
tal, però, requereix d’alguns elements previs imprescin-
dibles, com per exemple una planificació tècnica basa-
da en criteris de sostenibilitat.

La desaparició de la discriminació positiva en benefi-
ci de les finques forestals dotades de Pla Tècnic de
Gestió Forestal a l’hora de concedir els ajuts públics
representa un gran pas enrera.

És per aquesta raó que el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

1. Donar un suport explícit a la Certificació Forestal
PEF dels nostres boscos a través de l’assessorament a
la propietat, així com a la concessió del les ajudes ne-
cessàries, bo i garantint el suport igualment explícit a la
planificació forestal sostenible.

2. Impulsar l’obtenció de la Certificació Forestal PEF
per als boscos de titularitat pública depenents de les
administracions locals mitjançant la implementació
específica de línies d’ajut.

3. Impulsar l’obtenció de la Certificació Forestal PEF pels
boscos de titularitat pública depenents de la Generalitat.

Palau del Parlament, 23 de març de 2005
Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de la gestió forestal sostenible
Tram. 250-00588/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 19964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Espadaler i
Parcerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 134 i 135 del Reglament del Parlament, presenten
la següent Proposició no de Llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Catalunya té, segons dades de Cobertes de sòl elabora-
da pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Fo-
restals (CREAF), un 54’4% del territori nacional cobert
per boscos. A diferència del que passa en altres indrets
de l’Estat, l’estructura de la propietat dels boscos cata-
lans fa que el 80% d’ells siguin de titularitat privada,
davant el 20% restant que són de titularitat pública.

Aquesta estructura de propietat, junt a d’altres aspectes,
ha comportant que Catalunya, fent us de les competèn-
cies que en matèria forestal li atorga l’Estatut vigent,
hagi desenvolupat una política forestal pròpia integrada
per una llei forestal pròpia, per un Programa forestal i per
una estructura administrativa igualment pròpia i adient a
la nostra realitat (Centre de la Propietat Forestal).

La bondat del marc legal i de l’estructura administrati-
va, però, no és suficient a l’hora de fer efectiva una
veritable política forestal. Per aquesta raó, és impres-
cindible l’aportació de recursos des de la instància pú-
blica per tal de garantir una correcte i sostenible gestió
dels nostres boscos. Part d’aquest suport financer es
concreta en les ordres d’ajut a la gestió forestal soste-
nible que amb caràcter bianual publica el Departament
de Medi Ambient i Habitatge. Es tracta, en síntesi, de
transferir recursos al bosc (públic o privat) per tal que
siguin gestionats amb criteris de sostenibilitat.

Una anàlisi acurada de la convocatòria d’ajuts per a la
gestió forestal sostenible pel bienni 2005-2006 eviden-
cia un notable descens de les aportacions del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge si ho comparem
amb els recursos esmerçats el bienni immediatament
anterior (2003-2004).

És per aquesta raó que Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a:

3. TRAMITACIONS EN CURS
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1. Incrementar en una quantitat no inferior als 19 mili-
ons d’euros la dotació pressupostària de l’ordre d’ajuts
per a la gestió forestal sostenible per al bienni 2005-
2006.

2. Garantir que el bosc de titularitat privada (que repre-
senta un 80% del bosc català) en cap cas rebrà menys
del 70 % dels recursos que el Departament de Medi
Ambient i Habitatge dedica a la gestió forestal sosteni-
ble.

Palau del Parlament, 23 de març de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLU-
CIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GE-
NERALS

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei orgànica d’ampliació dels supòsits
d’atenuació de la responsabilitat crimi-
nal per via d’addició de l’apartat 7è de
l’article 21 de la Llei orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del Codi penal
Tram. 270-00015/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 19650 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Josep Piqué i Camps, president del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc
Vendrell i Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés,
Portaveu adjunt, M. Belén Pajares i Ribas, Maria Do-
lors Montserrat i Culleré, Àngels Olano Garcia, Eva
Garcia i Rodríguez, Jordi Montanya i Mias, Manel
Ibarz i Casadevall, Joan Bertomeu i Bertomeu, Josep
Llobet i Navarro, Santi Rodríguez i Serra, Joan López
i Alegre, Rafel Luna i Vivas I Rafael López i Rueda,
diputades i diputats del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que disposa
l’article 140 del Reglament del Parlament de Catalu-
nya, presenten la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A PRESENTAR A LA MESA DEL

CONGRÉS DELS DIPUTATS LA PROPOSICIÓ DE LLEI ORGÀNI-
CA D’AMPLIACIÓ DELS SUPÒSITS D’ATENUACIÓ DE LA RES-
PONSABILITAT CRIMINAL PER VIA D’ADDICIÓ DE L’APARTAT

7È DE L’ARTICLE 21 DE LA LLEI ORGÀNICA 10/1995, DE 23
DE NOVEMBRE, DEL CODI PENAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els recents esdeveniments polítics succeïts a Catalunya
arran del Debat parlamentari del proppassat 24 de fe-

brer, motivat pel cas del barri del Carmel de Barcelona,
han sacsejat la política catalana i han tingut reper-
cusions importants a nivell de la política espanyola.

La crisi política i de confiança generada arrel de les
declaracions, rèpliques, argumentacions i opinions de
tota mena efectuats en seu parlamentària i fora del
mateix Parlament, han obert un període d’incertesa
política i de crisi institucional a Catalunya. I precisa-
ment situacions com les viscudes a Catalunya aquestes
darreres setmanes obliguen a tots els responsables po-
lítics –tant a nivell autonòmic com estatal– a cercar, de
manera urgent i eficaç, solucions radicals amb el sol
objectiu de tancar el debat sobre la corrupció política i
administrativa amb les suficients garanties de transpa-
rència i de legalitat, per tal de retornar a la ciutadania
la tranquil·litat que mereix en les seves institucions, els
seus dirigents polítics i l’Administració.

En situacions de greu crisi política i institucional els
principals perjudicats són els propis ciutadans i ciuta-
danes que veuen com, davant d’uns fets concrets i de
certa transcendència política, social o econòmica, els
membres del Govern i la resta de representants polítics
s’endinsen en una espirall de desqualificacions i de
retrets que, més enllà del debat polític, poden arribar a
evidenciar la incapacitat manifesta per fer front a una
situació concreta i que genera alarma social. Cal doncs,
a judici del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, fer tots els esforços necessaris per recupe-
rar la confiança i la tranquil·litat a la política, tornar a
unir política i societat i clarificar els fets.

II

És en el context que s’acaba de descriure on es propo-
sa una reforma de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, que té com a objectiu con-
tribuir d’una manera decisiva a donar la màxima trans-
parència possible en relació a les investigacions i actu-
acions que es puguin dur a terme en un futur per
descobrir trames fraudulentes i il·legals que, lligades a
greus episodis de corrupció política i administrativa,
poden perjudicar greument el funcionament i la confi-
ança dels ciutadans i ciutadanes en el sistema polític
democràtic.

La reforma del Codi Penal que es planteja te com a
objectiu principal afavorir que els afectats passius per
delictes relacionats amb la malversació de cabdals pú-
blics, prevaricació, suborn, tràfic d’influències i fraus
i exaccions il·legals se’ls pugui atenuar al màxim la seva
responsabilitat criminal sempre i quan declarin davant
de l’òrgan judicial competent en relació als fets dels
quals ells mateixos han estat directa o indirectament
protagonistes. Es tracta, en definitiva, de garantir que
els possibles subjectes que han estat –o poden potenci-
alment ser-ho– subjectes de conductes de pressió, ex-
torsió o amenaça declarin davant la justícia i puguin
superar la por a la confessió en sentir-se amenaçats ells
també per possibles imputacions de delicte.

Amb aquesta mesura legislativa es garanteix una decla-
ració fidedigna dels fets per part dels seus protagonis-
tes, permet obrir la porta a noves línies d’investigació
policial i judicial amb l’objectiu d’arribar a conèixer els
fets i descobrir els seus promotors, així com desem-
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mascarar les trames delictives que existeixen en aquests
casos, a canvi de què es garanteixi al declarant la seva
atenuació de responsabilitat penal.

Finalment, convé posar de manifest que amb aquesta
reforma del Codi Penal el darrer objectiu es donar una
passa més en pro de la transparència en l’àmbit de la
gestió pública, doncs la declaració que faci un subjec-
te passiu afectat per delictes contra l’Administració
pública ha de permetre descobrir les trames d’interes-
sos existents en molts casos quan hom contracta amb
les administracions públiques.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,
Proposta de Resolució per a presentar a la mesa del
Congrés dels Diputats la proposició de Llei Orgànica
d’ampliació dels supòsits d’atenuació de responsabi-
litat criminal per via d’addició de l’apartat 7è de l’ar-
ticle 21 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novem-
bre, del Codi Penal.

ARTICLE ÚNIC

S’afegeix l’apartat 7è de l’article 21 de la Llei Orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, que tin-
drà el redactat següent:

«Article 21. Són circumstàncies atenuants:

[...]

7è El fet de comparèixer voluntàriament davant l’òrgan
judicial competent i declarar sobre els fets i la seva
participació passiva, en els supòsits de malversació de
cabdals públics, prevaricació, suborn, tràfic d’influèn-
cies i fraus i exaccions il·legals, tot col·laborant de ma-
nera rellevant amb la seva declaració a l’aclariment dels
fets delictius que s’hagin pogut produir i a la determi-
nació de l’autoria del delicte, sens perjudici de la seva
responsabilitat civil».

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Boletín Oficial del Estado.

Palau del Parlament, 18 de març de 2005

Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Da-
niel Sirera i Bellés, M. Belén Pajares i Ribas, M. Ángeles
Olano i García, Eva García i Rodríguez, M. Dolors
Montserrat i Culleré, Jordi Montanya i Mías, Juan
Bertomeu i Bertomeu, Manel Ibarz i Casadevall, Josep
Llobet Navarro, Santiago Rodríguez i Serra, Joan López
Alegre, Rafel Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la protecció
dels consumidors i els usuaris respec-
te a les entitats financeres de crèdit al
consum
Tram. 302-00107/07

Esmenes presentades
Reg. 20120 i 20123 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 31.03.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 20120)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Albert Batalla i Siscart,
diputat del Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que preveu l’article 130.2 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació sobre la protecció
dels consumidors i els usuaris respecte a les entitats
financeres de crèdit al consum (tram. 302-00107/07).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AFEGIR UN NOU PUNT ENTRE EL PUNT 2 I EL PUNT 3:

«Dugui a terme campanyes, especialment a la televisió
pública, que fomentin el consum responsable i alertin
a la població de les conseqüències del consum impul-
siu que fomenta la publicitat d’aquests Establiments
Financers de Crèdit.»

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

Felip Puig i Godes Albert Batalla i Siscart
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

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. 20123)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determi-
na l’article 134.3 del Reglament de la cambra, presen-
ten la següent esmena al text de la Moció subsegüent a
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la interpel·lació al Consell Executiu sobre la protecció
dels consumidors i els usuaris respecte a les entitats
financeres de crèdit al consum (tram. 302-00107/07).

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

PUNT 2

«[…] es faciliti a les organitzacions de consumidors i
usuaris que despleguen la seva activitat a Catalunya la
informació […]»

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

PUNT 3

«[…] es coordinin les accions de control amb la resta
de Comunitats Autònomes […]»

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu GP ERC; Joan Boada i Maso-
liver, portaveu GP ICV-EA

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el programa
Xarxa Natura 2000
Tram. 302-00108/07

Esmenes presentades
Reg. 20131 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 31.03.05

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. 20131)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determi-
na a l’article 134.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senten les següents esmenes al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre Xarxa
Natura 2000 (tram 302-00108/07).

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

DEL PUNT 1

«1. Ampliar fins al 30/06/05 el tràmit d’audiència i
d’informació pública de la proposta d’ampliació de la
Xarxa Natura 2000, publicada pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge el passat 21 de febrer, per tal
de facilitar la realització d’estudis complementaris,
acordats pel govern i les administracions locals, ampli-
ant la informació i el diàleg amb el territori per acon-
seguir els acords adients que facin compatible la pro-
tecció dels hàbitats inclosos definitivament a la Xarxa
Natura 2000 amb les necessitats reals de desenvolupa-
ment econòmic i social d’unes comarques històrica-
ment deprimides. Les modificacions, ampliacions o
reduccions dels espais proposats que resultin d’aques-
ta primera informació, seran sotmesos a nova informa-
ció pública.»

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

DE SUBSTITUCIÓ

«2. Continuar per part del Govern de la Generalitat un
procés de participació pública d’acord amb la directi-
va 85/337/CEE i el conveni d’Aarhus, establint la pro-
gramació de reunions entre els Departaments de Medi
Ambient i Habitatge i Agricultura Ramaderia i Pesca i
tots i cadascun dels afectats: ens locals, organitzacions
professionals i altres ens representatius interessats, per
tal de:

– Informar dels hàbitats i territoris a protegir així com
dels criteris tècnics i estudis científics que avalen la
proposta.

– Mesurar l’afectació real present i futura en cadascun
dels territoris, valorant tant les limitacions per altres
activitats i projectes com les repercussions econòmi-
ques i els possibles beneficis. Fer una valoració acura-
da de les possibles repercussions sobre el projecte del
Canal Segarra-Garrigues.

– Establir el mapa de compatibilitats entre els hàbitats
a protegir i la possibilitat que en aquests espais es pu-
guin realitzar altres activitats, agrícoles o no. En les
àrees del Canal Segarra-Garrigues afectades per zones
ZEPA avaluar la importància i idoneïtat del reg de su-
port i especificar les zones on serà d’aplicació.

– Planificar de manera ordenada el territori per tal de
definir-ne els usos presents i futurs, informant sobre les
servituds i avantatges que representa la inclusió d’un
territori en la Xarxa Natura 2000. Integrar la propos-
ta de Xarxa Natura 2000 en el marc dels Plans Terri-
torials Parcials en vies de redacció.
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– Evitar en la mesura del possible grans afectacions
d’un territori, regió, comarca o municipi. Quan les
afectacions superin el 50 % d’un territori, caldrà esta-
blir-ne mecanismes compensatoris complementaris
així com mesures que garanteixin la continuïtat de les
activitats agrícoles tradicionals.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

DE MODIFICACIÓ

 «3. Elaborar abans del 30/11/2005 els Plans de Ges-
tió de les Zones ZEPA i dels LIC, amb els següents cri-
teris:

– Que hi siguin representats Govern, Ajuntaments i
organitzacions professionals.

– Que es concreti en cadascun dels espais el recursos
financers i altres condicionants amb els que s’hagin de
desenvolupar aquests plans de gestió.»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

DEL PUNT 4

«4. […] ajuts públics suficients […]»

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

«5. En el cas de la regió Alpina, atenent que ja es va
realitzar un procés de participació pública i que la llis-
ta de LIC ja va ser aprovada per la CE el desembre del
2003, considerant que pel que fa a les comarques de
l’Alt Pirineu i l’Aran més del 40 % del territori està
afectat per la Xarxa Natura 2000 i en alguna comarca
el grau d’afectació arriba al 80 %, només es proposa-
ran ampliacions en el cas d’estar plenament justifica-
des per la presència d’hàbitats prioritaris.»

Palau del Parlament, 29 de març de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu ERC; Joan Boada i Masoliver,
portaveu ICV-EA

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’espai radiote-
levisiu
Tram. 302-00109/07

Esmenes presentades
Reg. 20117 i 20130 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 31.03.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20117)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
allò que preveu l’article 130.2 del Reglament de la
Cambra, presenten l’esmena següent a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’es-
pai radiotelevisiu (NT 302-00109/07).

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DE TOT EL TEXT DE LA MOCIÓ

«1. El Parlament de Catalunya constata que la conces-
sió de noves televisions analògiques en obert, seria
negatiu per a la transició al sistema digital.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la televisió digital terrestre, com una
manera decidida de fomentar el pluralisme i les noves
oportunitats que en el marc de la societat del coneixe-
ment ofereix aquesta nova tecnologia, per tal de posar
Catalunya i l’Estat dins del grup capdavanter de països
europeus que apliquen aquesta tecnologia.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la par-
ticipació de la Generalitat en la gestió de l’espai radi-
oelèctric respecte els operadors que tenen com a àm-
bit territorial de cobertura el territori de Catalunya o
un àmbit inferior, així com preveure mecanismes de co-
ordinació amb l’Estat per participar en la planificació
d’àmbit estatal.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat l’in-
crement d’un a dos, del multiplex sota gestió de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la pre-
visió d’un multiplex inter-autonòmic que permeti inter-
canviar canals amb d’altres comunitats del mateix àm-
bit lingüístic.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la pre-
visió d’un multiplex per a emissions privades amb
àmbit de cobertura a Catalunya.
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7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat la pre-
visió d’un mínim de vint-i-quatre multiplex per a emis-
sions privades i públiques de caràcter local.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fomentar mesures d’impuls a la televisió
digital terrestre i demanar la participació de la Gene-
ralitat en tota comissió o grup de treball que l’Estat
consideri necessari crear per al seguiment de la tran-
sició al sistema digital.»

Palau del Parlament, 31 de març de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI SOCI-
ALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMEN-
TARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL

GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 20130)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determi-
na a l’article 134.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent esmena al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’espai radiotelevisiu (tram 302-00109/07).

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

DEL PUNT 2

«2. Participar en la gestió de l’espai radioelèctric res-
pecte els operadors que tenen com a àmbit territorial
de cobertura el territori de Catalunya o un àmbit infe-
rior, així com preveure mecanismes de coordinació
amb l’Estat per participar en la planificació d’àmbit
estatal»

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

DEL PUNT 5

«5. Establir un marc de negociació amb el Govern es-
panyol per tal que la nova regulació estatal en l’àmbit
de l’audiovisual i, específicament, en el de la planifica-

ció de la TDT sigui coherent amb el caràcter plurilin-
güe i plurinacional de l’estat espanyol.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G.
P. d’Esquerra Republicana de Catalunya, G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

DEL PUNT 6

«6. Propiciar que el desplegament de la TDT impulsi la
Societat de la Informació i faciliti el desenvolupament
de producció de continguts audiovisuals a Catalunya
com a sector estratègic de les indústries culturals.»

Palau del Parlament, 30 de març del 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu GP ERC; Joan Boada i Maso-
liver, portaveu GP ICV-EA
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

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

Designació de la presidència
Reg. 19663 i 20065 / Coneixement: Mesa del
Parlament, 29.03.2005

Alta: Sr. Josep Micaló i Aliu.

Baixa: Sr. Oriol Pujol i Ferrusola.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 103/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures per a facilitar l’ac-
cés a la informació de les persones
amb problemes de visió
Tram. 290-00047/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19540 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00047/07

Sobre: Resolució 103/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures per a facilitar l’accés a la informació
de les persones amb problemes de visió

Comissió competent: Comissió de Política Social

Grup Parlamentari: Junta de Portaveus

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 103/VII, sobre les
mesures per a facilitar l’accés a la informació de les
persones amb problemes de visió, us informo que, pro-
perament s’iniciaran diferents grups de treball de mo-
dificació del Codi d’Accessibilitat, un dels grups s’en-
carregarà de l’estudi i valoració dels aspectes de la
comunicació.

Aquest grup de treball estarà format per representants de
l’ONCE, de la Federació de Sords de Catalunya, de la
Federació ACAPPS i de tècnics especialistes de l’Ajun-
tament de Barcelona, de la Universitat de Au-tònoma de
Barcelona, de la Fundació Blanquerna i d’altres entitats.
L’objectiu del grup de treball, a més d’establir canvis en
el Codi d’Accessibilitat, serà el d’avançar en els aspec-
tes fonamentals de la comunicació.

Barcelona, 17 de març de 2005.

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Resolu-
ció 106/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un casal per a
la gent gran a Torelló (Osona)
Tram. 290-00050/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19672 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00050/07

Sobre: Resolució 106/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un casal per a la gent gran a
Torelló (Osona)

Comissió competent: Comissió de Política Social

Grup Parlamentari: Junta de Portaveus

Proponents:

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 106/VII sobre la
construcció d’un casal per a la gent gran a Torelló
(Osona), us informo que el Departament de Benestar i
Família i l’Ajuntament de Torelló estan acabant de tan-
car les converses en relació a la cessió dels terrenys per
part del consistori.

D’altra banda, als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2005 hi ha la previsió pressupostària
de 64.000 euros per l’eventual redacció del projecte de
construcció d’un nou casal de gent gran al barri de la
Carrera de Torelló.

Barcelona, 17 de març de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família
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Control del compliment de la Resolu-
ció 126/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la donació de material bibliogrà-
fic i audiovisual a la Biblioteca Alexan-
drina
Tram. 290-00054/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19900 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00054/07

Sobre: Resolució 126/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la donació de material bibliogràfic i audiovisual
a la Biblioteca Alexandrina

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

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 126/VII, sobre la
donació de material bibliogràfic i audiovisual a la Bi-
blioteca Alexandrina, em correspon informar del se-
güent:

Fins al moment les iniciatives empreses des de la Di-
recció General de Patrimoni Cultural per al seu acom-
pliment han estat les següents.

Des de la Biblioteca de Catalunya es porta a terme la
tria i selecció del material bibliogràfic i audiovisual
representatiu de la història, la literatura, l’art i la cièn-
cia de Catalunya que han de conformar la col·lecció.
Tanmateix, en aquest fons s’afegirà una còpia digital
d’algunes de les obres, propietat de la Biblioteca de
Catalunya, d’especial significació i/o relacionades amb
la cultura àrab com una edició en llengua àrab del Qui-
xot, així com altres documents antics en aquesta llen-
gua. Alhora que s’està concretant la col·laboració amb
d’altres institucions catalanes amb la intenció de realit-
zar una acció conjunta.

Barcelona, 21 de març de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 110/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’accidentalitat a la variant est
de Reus (Baix Camp)
Tram. 290-00057/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19828 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00057/07

Sobre: Resolució 110/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’accidentalitat a la variant est de Reus (Baix
Camp)

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 110/VII, sobre l’ac-
cidentalitat a la variant est de Reus, em plau fer-vos
avinent les següents consideracions:

Cal recordar que durant els últims mesos de l’any 2003,
poc després de que fos oberta al trànsit la variant est de
Reus, es va produir-hi una certa accidentalitat a les
hores de la nit.

D’acord amb l’informe elaborat pel Servei Català de
Trànsit, entre setembre i el 18 de desembre de 2003 es
van produir 4 accidents amb víctimes (ferits lleus) i
d’aquests 3, és a dir el 75% van ser a hores nocturnes.
L’anterior indicava una prevalència de l’accidentalitat
de les hores nocturnes.

Com a conseqüència de l’anterior, a finals del mes de
desembre de l’any 2003, es van instal·lar a les rotondes
que formen part dels diferents enllaços de la variant est
de Reus uns dispositius lluminosos tipus LEDS, que és
el tipus d’actuació específic per indicar a l’usuari du-
rant les hores nocturnes de la carretera la presència de
canvis en la alineació dels carrils de circulació i en con-
cret de la presència de rotondes o revolts molt pronun-
ciats.

Des del punt de vista de la Direcció General de Carre-
teres d’aquest Departament s’entén que aquesta és l’op-
ció més adequada a la problemàtica de la variant de
Reus i que no cal implantar un sistema d’il·luminació
que representaria una despesa energètica significativa.

Per tal de donar compliment a la Resolució del Parla-
ment s’ha fet un seguiment de l’accidentalitat de la
variant est de Reus.

D’acord amb el seguiment de l’accidentalitat produïda
a la variant est de Reus durant tot l’any 2004, i segons
la informació elaborada pel Servei Català de Trànsit els
accidents reals ocorreguts van ser:

– Nombre total d’accidents amb víctimes (ferits lleus)
a la variant de Reus durant l’any 2004: 8

4.50.01.

4. INFORMACIÓ



Núm. 167 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 4 d’abril de 2005

45

– Nombre d’accidents amb víctimes (ferits lleus) a la
variant de Reus durant l’any 2004 en horari nocturn: 2

– Percentatge dels accidents amb víctimes (ferits lleus)
a la variant de Reus durant l’any 2004 que es van
produir en horari nocturn: 25%

Es comprova que només una quarta part dels accidents
de la variant est de Reus es produeixen en horari noc-
turn o el que és el mateix no existeix una major fre-
qüència dels accidents que es produeixen durant la nit
respecte als que es produeixen durant el dia.

D’acord amb l’anterior es comprova l’efectivitat real
dels dispositius tipus LEDS instal·lats i així no sembla
necessària la instal·lació de l’enllumenat públic de les
rotondes corresponents als enllaços de la variant de
Reus.

Per últim cal tenir en compte que, d’acord amb les da-
des facilitades pel Servei Català de Trànsit l’accidenta-
litat global de la variant de Reus és més aviat reduïda
i en cap cas es tractaria d’un Tram de Concentració
d’Accidents (TCA), ja que no s’hi ha produït cap acci-
dents amb ferits greus o víctimes mortals durant el pe-
ríode d’un any, quan el trànsit que hi circula és superior
als 15.000 vehicles/dia.

Barcelona, 18 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 111/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de converses amb
la Diputació de Tarragona per a deter-
minar l’atribució de competències i, si
escau, les prioritats en l’arranjament
de diverses carreteres
Tram. 290-00058/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19578 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00058/07

Sobre: Resolució 111/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment de converses amb la Diputació de
Tarragona per a determinar l’atribució de competènci-
es i, si escau, les prioritats en l’arranjament de diverses
carreteres

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 111/VII, sobre l’esta-
bliment de les converses amb la Diputació de Tarragona
per a determinar l’atribució de competències i si escau,
les prioritats en l’arranjament de diverses carreteres, em
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

Des d’aquest Departament s’ha portat a terme les ges-
tions escaients davant la Diputació de Tarragona per tal
d’iniciar les converses sobre les competències de la
xarxa de carreteres de la Terra Alta (TV-3301,TV-
3341,TV-3344,TV-3531,TV-7231a,TV-7331 i TV-
7331a) dins del marc del Nou pla de carreteres de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 112/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el manteniment i el millorament
de les infraestructures ferroviàries de
la línia Reus (Baix Camp) - Casp (Ara-
gó)
Tram. 290-00059/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19576 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00059/07

Sobre: Resolució 112/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el manteniment i el millorament de les infraes-
tructures ferroviàries de la línia Reus (Baix Camp) -
Casp (Aragó)

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 112/VII, sobre el
manteniment i el millorament de les infraestructures
ferroviàries de la línia Reus - Casp, em plau fer-vos
avinent les següents consideracions:

El dia 8 de juny de 2004, aquest Departament va rebre
un escrit de l’Ajuntament d’Ascó en què es demanava
una sèrie de millores del servei ferroviari de les comar-
ques del seu entorn, entre les quals figuraven les sol·li-
cituds declarades en la present Resolució. Posterior-
ment es van rebre més escrits amb els mateixos
requeriments d’altres ajuntaments, com Gandesa, Riba
- Roja d’Ebre, La Pobla de Massaluca, La Bisbal de
Falset o Bot.

Amb data de 28 de juny de 2004, la Direcció General
de Ports i Transports (DGPT) va trametre una carta a
Renfe, comunicant-los que s’adheria a les peticions de
l’ajuntament d’Ascó i se’ls demanava que portessin a
terme les accions requerides al més aviat possible.

El dia 8 de juliol la Direcció General de Ports i Trans-
ports va rebre resposta del president de Renfe en què
comunicava que havia traslladat als seus Directors ge-
nerals de Serveis de Transport i Infraestructures les
consideracions sobre els serveis ferroviaris entre Reus
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i Casp, perquè estudiessin la viabilitat de les propostes.
La verificació de les actuacions de la companyia en
aquest sentit s’incorporarà a les reunions de seguiment
entre Renfe i la DGPT.

Barcelona, 14 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 114/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la recuperació de les competèn-
cies de la Generalitat en matèria de
ports d’interès general
Tram. 290-00061/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19577 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00061/07

Sobre: Resolució 114/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la recuperació de les competències de la Genera-
litat en matèria de ports d’interès general

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 114/VII, sobre la
modificació de la legislació portuària estatal, em plau
fer-vos avinent les següents consideracions:

Els actuals responsables del Ministeri de Foment ja han
anunciat la voluntat d’emprendre la reforma del model
de gestió portuària, especialment pel que fa als aspec-
tes referents al finançament i a la situació provocada
per l’aplicació del règim de taxes portuàries.

Des de la presidència de l’Autoritat Portuària de Bar-
celona, com des d’aquest Departament, ha estat mani-
festada la necessitat d’abordar un nou model organitza-
tiu i de gestió als ports, potenciant els efectes de la
concurrència i de l’adaptació de l’estructura a models
empresarials, eliminant les restriccions a la llibertat
tarifària. Els responsables de la política portuària a
Catalunya han palesat a l’administració de l’Estat la
necessitat d’abordar la reforma de la Llei aprovada
l’any 2003 per dotar el sistema de més flexibilitat i
competitivitat.

D’altra banda, en el procés de negociació del nou Es-
tatut d’Autonomia es plantejarà la redefinició del marc
competencial en base a la transferència de les compe-
tències de gestió del sistema portuari d’interès general
a Catalunya, amb el més ampli ventall de facultats re-
latives a la direcció, coordinació, explotació, conserva-
ció i administració del ports situats a Catalunya. Hores
d’ara les potestats de la Generalitat deriven del model
organitzatiu implantat amb la reforma de la Llei de

Ports de 1996, possibilitant el nomenament de mem-
bres del Consell d’Administració i del President de
l’Autoritat Portuària.

En conclusió, les manifestacions públiques realitzades
per responsables del MIFO són indicatives de la volun-
tat d’abordar la reforma de l’actual legislació en el sen-
tit que expressa la resolució. Des del Govern seran
impulsades les accions necessàries, en el procediment
de reforma legislativa que s’endegui, per donar suport
a la modificació i introduir-hi els elements addicionals
necessaris per garantir el màxim nivell d’autonomia de
les autoritats portuàries.

Barcelona, 14 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 116/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la carretera BP-
2151, de Sant Pere de Riudebitlles a
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 290-00063/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19579 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00063/07

Sobre: Resolució 116/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la millora de la carretera BP-2151, de Sant Pere
de Riudebitlles a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

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 116/VII, sobre la
millora de la carretera BP-2151, de Sant Pere de
Riudebitlles a Sant Sadurní d’Anoia, em plau fer-vos
avinent les següents consideracions:

Des d’aquest Departament s’ha portat a terme les ges-
tions escaients davant de la Diputació de Barcelona per
tal d’iniciar les negociacions necessàries sobre la car-
retera BP-2151, de Sant Pere de Riudebitlles a Sant
Sadurní d’Anoia

Barcelona, 17 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 117/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla estratègic
per a l’eix viari E-9, al Vallès Occiden-
tal
Tram. 290-00064/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19830 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00064/07

Sobre: Resolució 117/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’elaboració d’un pla estratègic per a l’eix viari E-
9, al Vallès Occidental

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 117/VII, sobre l’ela-
boració d’un Pla estratègic per a l’Eix Viari E-9 al
Vallés Occidental, em plau fer-vos avinent les següents
consideracions:

A partir del treball elaborat per l’Institut Cerdà, per
encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, els alcaldes dels municipis de l’àmbit terri-
torial identificat han recollit el plantejament i han man-
tingut diverses reunions per acabar acordant la neces-
sitat de desenvolupar el Pla Estratègic.

Concretament, l’alcalde de Terrassa, conjuntament amb
els alcaldes de Sant Cugat del Vallès, Rubí, Viladeca-
valls, Ullastrell, Castellbisbal, Matadepera, Rellinars,
Vacarisses, Sant Quirze del Vallès i Sant Llorenç Sa-
vall; han acordat iniciar l’elaboració del Pla Estratègic
de l’Eix Metropolità E-9 (Sistema Urbà de Terrassa).
Ho van fer en el decurs d’una reunió celebrada a
Matadepera el passat 15 de juliol de 2004 i segons un
document elaborat a Terrassa.

Actualment aquest treball es troba en fase d’elaboració.
Per acord dels alcaldes la feina es va assumir per
l’Ajuntament de Terrassa que la desenvolupa mitjan-
çant la logística d’una societat mixta, PROINTESA
(Promoció Industrial de Terrassa, SA) la qual ha adap-
tat els seus estatuts per tal de poder assumir treballs
d’un àmbit territorial superior al local i relatiu al siste-
ma urbà de Terrassa, tant pel plantejament de la refle-
xió estratègica i territorial com pel desenvolupament de
propostes relatives a la promoció econòmica i social.

Aquest Departament està disposat a continuar donant
suport a aquests treballs que entraran ara en una nova
fase d’elaboració.

Barcelona, 18 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 119/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació d’un projecte de
llei de contaminació olfactòria
Tram. 290-00066/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19630 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00066/07

Sobre: Resolució 119/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la presentació d’un projecte de llei de contamina-
ció olfactòria

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet l’informe de compliment
de la Resolució 119/VII, la qual instava al Govern a:

«Presentar un projecte de llei de contaminació olfactòria»

El Departament de Medi Ambient i Habitatge treballa
actualment en l’elaboració d’un projecte de llei relatiu
a la contaminació per olors i, concretament, estudia els
àmbits següents:

– Pel que fa als requeriments preventius que hauran de
complir els establiments industrials afectats per la nova
normativa, s’han establert les mesures per al desenvolupa-
ment de l’activitat, que inclourà principalment la
confinació i vehiculació dels punts generadors d’olors cap
a sistemes de reducció de les emissions per al seu tracta-
ment adequat, així com les bones pràctiques per a la bona
gestió de la planta, amb la minimització de les emissions
causades per la manipulació, transvasaments, etc.

El projecte de llei preveu, durant la fase d’autorització
ambiental, la presentació d’un estudi d’olors de les acti-
vitats potencialment generadores d’emissions, on s’in-
clourà informació sobre els receptors, les emissions i les
mesures preventives i/o correctores que s’establiran.

– En referència al control, el Departament està avaluant la
possibilitat de fixar límits d’unitats olfactives, a través de
l’establiment d’uns valors de referència basats en la fre-
qüència de percepció d’olor. Aquesta freqüència vindrà
determinada a partir de la simulació sobre l’àrea d’afecta-
ció de les emissions d’olor originades per l’activitat.

Així mateix, s’estudia també l’establiment de condici-
ons singulars en funció del tipus d’activitat, analitzant
el dret comparat.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge preveu
disposar d’una proposta de text el proper mes de juli-
ol, i que serà tramès als diferents ens potencialment
afectats (associacions empresarials, ens locals, entitats
ecologistes, etc.).

Barcelona, 18 de març de 2005
Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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Control del compliment de la Resolu-
ció 120/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’habitatges so-
cials a l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, a Montgat (Maresme)
Tram. 290-00067/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19632 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00067/07

Sobre: Resolució 120/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’habitatges socials a l’antiga ca-
serna de la Guàrdia Civil, a Montgat (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet l’informe de compliment
de la Resolució 120/VII, la qual instava al Govern a:

«Fer les gestions pertinents per a projectar i portar a
terme la construcció d’habitatges socials a l’antiga ca-
serna de la Guardia Civil, a Montgat (Maresme), en
col·laboració amb l’Ajuntament.»

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha sol·li-
citat al Ministeri de l’Interior la cessió de les antigues
casernes de la Guàrdia Civil per a construir-hi habitat-
ge protegit de lloguer o, si els ajuntaments així ho vo-
len, equipaments.

El passat mes de febrer, el Secretari d’Habitatge i el
Director general d’Infraestructures i Material de Segu-
retat de l’Estat, del Ministeri de l’Interior, van acordar
l’elaboració d’una proposta marc de venda de les caser-
nes de la Guàrdia Civil que han quedat buides pel des-
plegament dels Mossos d’Esquadra a Catalunya.
Aquest fet va ser comunicat a inicis d’aquest mes a
l’Ajuntament de Montgat.

Cal destacar, d’una banda, la voluntat de col·laboració
per part del Ministeri de l’Interior, i d’altra banda, l’es-
tabliment d’unes bases per a la negociació per a l’habi-
litació de 388 habitatges protegits en règim de lloguer
i altres equipaments.

Barcelona, 18 de març de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control del compliment de la Resolu-
ció 122/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el millorament de la comunica-
ció viària de la subcomarca del Lluça-
nès
Tram. 290-00069/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19581 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00069/07

Sobre: Resolució 122/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el millorament de la comunicació viària de la
subcomarca del Lluçanès

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 122/VII (apartat a i
c), sobre el millorament de la comunicació viària de la
subcomarca del Lluçanès, em plau fer-vos avinent les
següents consideracions:

En compliment a l’apartat a) des d’aquest Departament
s’ha redactat el projecte constructiu corresponent a la
nova carretera des de l’Eix transversal fins a la carretera
C-154 a Muntanyola a Sant Bartomeu del Grau.

Actualment ja es troben en fase de licitació les obres
corresponents a aquesta actuació per un import de 18,5
M•. Es preveu el seu inici per finals d’aquest estiu.

En compliment a l’apartat c) a més de les obres de la
nova carretera esmentada, des d’aquest Departament
s’han impulsat al Lluçanès les actuacions que a conti-
nuació esmentem:

Actuacions en fase d’estudi

– Condicionament de la B-431 entre Prats de Lluçanès  -
Avinyó. En fase redacció dels estudis informatius i
d’impacte ambiental

– Condicionament de l’eix Vic Gironella entre Olost i
Olvan. En fase d’informació pública.

– Desdoblament de l’Eix Transversal entre Artés i Vic.
En fase de redacció dels estudis informatius i d’impacte
ambiental.

El calendari definitiu d’aquestes actuacions es podrà
establir quan s’acabin les informacions públiques i els
estudis informatius i d’impacte ambiental. En tot cas,
l’execució de les obres de condicionament de la B-431
i de l’eix Olost-Olvan es faran a partir de la propera
legislatura i un cop acabades les obres de la nova car-
retera entre l’Eix Transversal i Olost.

Barcelona, 17 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques
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Control del compliment de la Resolu-
ció 124/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la cruïlla de les carreteres N-II i
GI-600
Tram. 290-00071/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19580 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00071/07

Sobre: Resolució 124/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la cruïlla de les carreteres N-II i GI-600

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 124/VII, sobre la cru-
ïlla de les carreteres N-II i GI-600, em plau fer-vos
avinent les següents consideracions:

Des d’aquest Departament s’ha instat al Ministeri de
Foment per executar les obres de la rotonda de l’encre-
uament entre la carretera N-II i la GI-600 a Can Bartolí.
Actualment les obres estan adjudicades a l’empresa
constructora Rubau per un import de 867.500 euros i es
preveu la seva execució durant aquest any.

Barcelona, 17 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 125/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la regeneració i el manteniment
de les platges del Maresme
Tram. 290-00072/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19829 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00072/07

Sobre: Resolució 125/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la regeneració i el manteniment de les platges del
Maresme

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 125/VII, sobre la re-
generació i el manteniment de les platges del Maresme,
em plau fer-vos avinent les següents consideracions:

La Direcció General d’Arquitectura i Paisatge ha man-
tingut dues reunions amb la Delegació del Govern de
l’Estat.

El 5 d’octubre de 2004, va tenir lloc una reunió, amb
l’assistència del Delegat del Govern, representants de
la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi
Ambient, de la Direcció General del Medi Natural del
Departament de Medi Ambient i Habitatge i de les Di-
reccions Generals de Ports i Transports i d’Arquitectura
i Paisatge d’aquest Departament, amb competències en
matèria de ports i costes, respectivament.

L’altra, el 19 d’octubre de 2004 amb l’assistència del
Delegat del Govern, representants de les Secretaries per
a la Planificació Territorial i per a la Mobilitat, amb
competències en matèria de ports i costes, un represen-
tant de la Demarcació de Costes a Catalunya del Minis-
teri de Medi Ambient, i els alcaldes de Cabrera de Mar,
Vilassar de Mar i Premià de Mar.

Del conjunt de les esmentades reunions es va acordar:

A. El Ministeri de Medi Ambient faria una aportació de
800.000 m3 de sorres als fronts marítims del Masnou,
Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar, se-
gons el projecte tramitat i que va ser informat favora-
blement pel Servei de Costes de la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge. Aquestes obres d’aportació
de sorres estaran enllestides abans de l’estiu de 2005.

B. La resta, fins un milió de m3, es a dir 200.000 m3,
s’utilitzaran per regenerar les platges olímpiques a
Barcelona.

C. La Direcció General de Ports i Transports del Depar-
tament de Política Territorial i Obres Públiques, de con-
formitat amb el recent conveni signat amb els ports,
durà a terme, anualment, les obres de transvasament de
sorres dels ports de la comarca, amb el sistema de fi-
nançament previst a l’esmenta’t conveni.

D. Per tal de completar la regeneració de platges és
necessari, a criteri del Ministeri de Medi Ambient, el
transvasament d’un milió de m3 de sorra addicional,
que el portarà a terme l’esmentat Ministeri, però que
resta pendent de la decisió política conjunta (Estat -
Generalitat), sobre el seu finançament.

E. El Ministeri de Medi Ambient, d’acord amb els De-
partaments de Política Territorial i Obres Públiques i de
Medi Ambient i Habitatge, el Consell Comarcal del
Maresme i els Ajuntaments, elaborarà un pla d’actua-
cions en el litoral del Maresme.

F. El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques va trametre, el 16 de setembre de 2004, a la De-
marcació de Costes a Catalunya del Ministeri de Medi
Ambient el projecte d’una prova pilot d’estabilització
de la platja de Cabrera de Mar, juntament amb l’estu-
di d’impacte ambiental, sol·licitant autorització per re-
alitzar les obres. L’esmentada autorització hauria de ser
atorgada, en el seu cas, a la major brevetat (abans de
finals d’any) per tal de dur a terme les obres prèviament
a què es faci l’aportació de sorres prevista pel Ministeri.

Els esmentats acords pretenen donar compliment a la
Resolució 125/VII, però, en la pràctica la donen en la
seva totalitat pel que fa al seu apartat a), en referència
a la realització de les actuacions urgents i puntuals de
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regeneració de les platges, i parcialment al seu apartat
b), en el sentit que, en funció de les incidències que
sorgeixen, es pugui actualitzar el programa previst de
regeneracions de sorra.

Barcelona, 18 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 129/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la incorporació de la podologia
en el sistema sanitari públic
Tram. 290-00073/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19896 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00073/07

Sobre: Resolució 129/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la incorporació de la podologia en el sistema sa-
nitari públic

Comissió competent: Comissió de Política Social

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 129/VII, sobre la in-
corporació de la podologia en el sistema sanitari públic,
us informo que:

En l’actualitat l’ordenació bàsica de les prestacions
sanitàries del Sistema Nacional de Salud és competèn-
cia del Ministerio de Sanidad y Consumo, essent la
Dirección General de Planificación Sanitària la qui as-
sumeix, entre d’altres funcions, les propostes d’ordena-
ció bàsica de les mateixes.

Així doncs, les prestacions sanitàries del Sistema Na-
cional de Salud estan regulades bàsicament per:

a.  Real Decreto 63/1995, de 20 de enero (que esta-
bleix, ordena i sistematitza les atencions i prestacions
sanitàries).

b. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud (Articles 7 a 29 sobre el
catàleg de prestacions i la cartera de serveis del SNS).

D’aquesta llei cal destacar:

b.1) La cartera de servicios del Sistema Nacional de
Salud se actualizará mediante orden del Ministro de
Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El pro-
cedimiento para la actualización se desarrollará regla-
mentariamente.

b.2) Las nuevas técnicas, tecnologías o procedimientos
serán sometidos a evaluación por el Ministerio de Sa-

nidad y Consumo, a través de la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos
III, en colaboración con otros órganos evaluadores a
propuesta de las comunidades autónomas.

Pel que fa a l’atenció podològica, cal comentar que a
les normatives que acabem de citar no hi ha cap refe-
rència explícita a la inclusió de la podologia dins de les
prestacions del sistema sanitari públic.

Malgrat això, cal comentar que, des de el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, sempre ha exis-
tit la voluntat de millorar l’actual catàleg de prestacions
del sistema sanitari públic, bé sigui organitzant els ac-
tuals recursos sanitaris (en la mesura que ho permeten
les partides pressupostàries) per tal de poder oferir nous
serveis sanitaris (ex. atenció bucodental a persones amb
deficiències psíquiques, bombes d’insulina per a diabè-
tics, etc.), o bé fent arribar al Consejo Interterritorial del
Ministerio de Sanidad totes les propostes d’incorpora-
ció de noves prestacions sanitàries que es consideren
adients.

En qualsevol cas, s’ha de destacar que l’ampliació del
catàleg de prestacions sanitàries públiques (bé sigui per
la introducció de noves prestacions, per l’ampliació de
la cobertura de les prestacions actuals, per la introduc-
ció de noves tecnologies mèdiques, per l’aparició de
noves patologies, per les noves demandes dels ciuta-
dans, etc.) només es pot donar en condicions de sufici-
ència econòmica del sistema sanitari, la qual cosa, ara
per ara, és un dels grans condicionants per a la sosteni-
bilitat financera del sistema.

D’altra banda, i en relació a l’atenció podològica, cal
fer esment que a Catalunya, en el decurs de l’any 2005,
l’Institut Català de la Salut té previst endegar diverses
experiències pilot d’atenció podològica en alguns dels
seus centres d’atenció primària (prèvia negociació amb
el Col·legi Professional de Podòlegs). Entre els objec-
tius d’aquestes experiències pilot cal destacar l’avalu-
ació del cost de la mesura proposada, la incidència en
els professionals i la repercussió en els nivells de salut
i satisfacció de la població, com a pas previ per a pro-
posar a les autoritats sanitàries una modificació del
catàleg de prestacions que pogués incloure definitiva-
ment aquesta especialitat.

Paral·lelament, l’ICS també està realitzant des de l’any
2004 una anàlisi tècnica que contempla els anteriors
objectius, no només per a la podologia sinó també per
a d’altres especialitats mèdiques com, per exemple, la
odontologia, amb la finalitat d’analitzar hipotètics can-
vis futurs en el catàleg i supeditats a la seva viabilitat
financera.

Barcelona, 21 de març de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut
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Control del compliment de la Resolu-
ció 139/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’una escola oficial
d’idiomes a Ripoll (Ripollès)
Tram. 290-00082/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19640 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00082/07

Sobre: Resolució 139/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes a Ripoll
(Ripollès)

Comissió competent: Comissió de Política Cultural

En compliment de la Resolució 139/VII del Parlament
de Catalunya, sobre la creació d’una escola oficial
d’idiomes a Ripoll (Ripollès), em correspon informar
la Comissió de Política Cultural del següent:

Els equips de planificació dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació treballen, des del territori
corresponent i en coordinació amb els tècnics de l’Ad-
ministració local, per valorar les necessitats d’escolarit-
zació de cada zona.

En aquest sentit, i per donar compliment a la Resolució
esmentada, cal informar que aquest departament con-
tinua treballant per establir les necessitats d’ensenya-
ment d’idiomes a la comarca del Ripollès i, en concret,
per acordar la creació d’una escola oficial d’idiomes a
Ripoll en el moment en què la demanda del municipi,
en relació amb l’oferta global de les comarques gironi-
nes, ho faci necessari.

Barcelona, 17 de març de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Control del compliment de la Resolu-
ció 148/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el Consell Català del Taxi
Tram. 290-00091/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 19831 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00091/07

Sobre: Resolució 148/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el Consell Català del Taxi

Grup Parlamentari: Junta de Portaveus

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 148/VII, sobre el
Consell Català del Taxi, em plau fer-vos avinent les
següents consideracions:

El Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques ha elaborat ja el projecte de Decret regulant la
composició i funcionament del Consell Català del Taxi.
El projecte ha estat sotmès al tràmit d’informació dels
organismes i entitats interessades.

Un cop superat aquest tràmit i incorporades, si s’escau,
les modificacions que corresponguin, el projecte serà
elevat al Govern per a la seva aprovació.

S’adjunta text del projecte.

Barcelona, 18 de març de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

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

Control del compliment de la Moció 23/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
la política de turisme
Tram. 390-00023/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 19688 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00023/07

Sobre: Moció 23/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la política de turisme

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

En compliment de la Moció 23/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la política de turisme, i d’acord amb
el que disposen els articles 131 i 135 del Reglament del
Parlament, em plau notificar-vos el següent:

La definició del model turístic s’emmarca en el procés
d’elaboració del Pla Estratègic de Turisme, que es tro-
ba en procés d’adjudicació. El Pla Estratègic contem-
pla la participació àmplia i la consulta a les administra-
cions i al conjunt del propi sector, dels agents públics
i privats que s’hi relacionen, en una gran diversitat
d’àmbits: universitats, experts independents, departa-
ments de la Generalitat, administracions locals i terri-
torials, museus i centres d’interpretació, operadors de
turisme, confederacions hoteleres,... Tanmateix, en la
definició del model turístic i com a criteri general, qual-
sevol actuació que s’impulsa des del Departament
compta amb la premissa del diàleg amb el sector i amb
el conjunt de les administracions.

Es disposa de diversos elements per al desenvolupament
d’aquest model turístic competitiu, sostenible i de quali-
tat, com la creació de l’Observatori de Turisme que és, en
sí mateix, un exemple de l’aposta del Departament per a
la disposició d’eines i instruments analítics que aportin una
base objectivable, de solvència i rigor, a l’hora d’efectu-
ar qualsevol plantejament i actuació en matèria turística.
L’objectiu general consisteix en disposar d’un sistema
integrat d’informació, seguiment i estudi del turisme a
Catalunya. Així mateix, es tracta d’establir canals de co-
municació amb altres observatoris i participar en els grups
de treball d’aquest àmbit dins del context europeu.

L’acord pel qual es crea el Programa de l’Observatori
turístic va ser adoptat pel Govern en data 22 de febrer
d’enguany.

Així mateix, la modificació de la Llei de Turisme que es
troba en situació de treballs inicials, parteix de la voluntat
de realització de les anàlisis jurídiques pertinents, internes
i externes. La Direcció General de Turisme, sent consci-
ent de la naturalesa transversal del turisme, ha iniciat re-

unions sectorials amb associacions representatives del
sector (hoteleria, càmpings turístics, turisme rural, restau-
ració), els diferents Departaments del Govern que s’hi
relacionen: Medi Ambient, PTOP, Agricultura Ramaderia
i Pesca i Cultura, i les associacions de municipis, amb la
voluntat d’obtenir una diagnosi prèvia per adequar la Llei
de Turisme a les necessitats del nou model.

Cal remarcar que aquest procés d’anàlisi es vol fer exten-
siu a l’anàlisi jurídica i econòmica per valorar tant les
qüestions competencials com les d’impacte econòmic en
el territori que pugui generar una nova Llei de Turisme.

L’elaboració del Pla Estratègic, adjudicat en data 28 de
febrer de 2005, comptarà amb la participació àmplia
dels serveis interns i d’assessorament tècnic extern per
valorar precisament el nivell d’aprofundiment analític
i estratègic de les propostes, dins els terminis i recursos
disponibles, d’acord amb la visió estratègica del Depar-
tament. En aquest sentit, un dels criteris a l’hora de
valorar la idoneïtat de les propostes ha estat la partici-
pació i l’aval universitari.

A més, el procés de creació del nou ens de promoció
turística es concep des de la funció estratègica de la pro-
moció turística integral, interna i externa, de Catalunya.
L’encàrrec d’elaboració del Pla Estratègic de Turisme
inclou les anàlisis pertinents de diagnosi i planificació
institucional de la comunicació turística de Catalunya.

També, l’elaboració del Pla Territorial de Turisme ema-
narà del procés general de planificació estratègica de
turisme, el qual en la seva fase de planificació contin-
drà accions propositives que seran la base de la futura
ordenació territorial turística.

Pel que fa a la proposició d’instruments de finançament
de municipis turístics, s’emmarca en el mateix procés
de millora del sistema de finançament de l’Estat i de
reforma del sistema de finançament municipal. En
aquest sentit existeix el compromís de l’Acord de Go-
vern del Tinell per impulsar una proposta de modifica-
ció de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, consen-
suada pel Govern de la Generalitat.

Qualsevol proposta d’instruments de finançament espe-
cíficament turístic ha de venir, en primer lloc, avalada
per criteris socioeconòmics i d’impacte en la rendibili-
tat social i econòmica dels mateixos en relació al terri-
tori, i en segon lloc, consensuada a partir de les sensi-
bilitats sorgides al respecte des del món municipal i des
del propi sector turístic.

En aquesta línia, el Departament de Comerç, Turisme i
Consum ha previst l’inici d’un procés de diàleg amb les
associacions de municipis i les associacions més repre-
sentatives del sector turístic, que s’ha materialitzat aquest
16 de març amb la celebració de la primera reunió.

Quan a la promoció turística, la Marca Catalunya
compta amb la dotació pressupostària que es destina als
plans de foment i dinamització als quals s’exigeix la
unificació de marca Catalunya en qualsevol acció prò-
pia en l’àmbit de la comunicació realitzada des del ter-
ritori. Com a dotació general, el pressupost per al 2005
de Turisme de Catalunya, ens de promoció turística,
augmenta en 2.954.854,94 euros (increment del
15,7%), de forma que la dotació pressupostària per a la
promoció de la Marca Catalunya com a referent es
garantitza tant a nivell específic des del propi territori
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i a nivell general des de Turisme de Catalunya. En
aquest sentit, la reformulació del nou ens de promoció
turística vol propiciar també una major participació i
implicació del sector privat que signifiqui posar en dis-
posició de la promoció turística nous recursos.

A més, en el pressupost 2005 s’ha dotat una línia pres-
supostària de 720.000 euros en concepte d’ajuts al fi-
nançament d’inversions per a la creació i modernitza-
ció d’establiments turístics per tal de garantir la millora
de la qualitat dels serveis. En aquest sentit, s’atorguen
ajuts específics a aquells establiments turístics que pre-
tenguin implementar sistemes de qualitat i obtenir les
certificacions corresponents. En relació a la qualitat,
també s’han endegat campanyes adreçades als consells
comarcals («destapa’t a la qualitat»), a banda de cursos
de formació en matèria de qualitat.

També s’ha dotat una línia d’ajuts per a la millora de les
instal·lacions i equipaments de les Oficines de Turisme,
dotada amb 300.000 euros, que inclou textualment com
a objecte subvencionable l’adquisició d’equipament in-
formàtic.

En termes de senyalització turística, les inversions prò-
pies del Departament pel 2005 compten amb un total
de 340.000 euros i els ajuts a corporacions locals d’àm-
bit comarcal sumen un total de 210.000 euros.

En relació a la posada en valor, els Plans d’Excel·lència,
Dinamització i Foment són la base de l’acció de posar
en valor del territori des d’un punt de vista turístic. La
seva dotació conjunta suma 2.585.000 euros. Per tant,
la suma de les principals partides de les actuacions as-
senyalades representa un augment del 3,42% en relació
al 2004, donant continuïtat al salt quantitatiu que en
realitat es produí al 2004, amb un augment respecte el
2003 del 16,59%.

Barcelona, 17 de març de 2005

Josep Huguet i Biosca
Conseller de Comerç, Turisme i Consum

Control del compliment de la Moció 24/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
l’atenció als infants i els adolescents
Tram. 390-00024/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 19998 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00024/07

Sobre: Moció 24/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre l’atenció als infants i els adolescents

Comissió competent: Ple del Parlament

En compliment de la Moció 24/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’atenció als infants i els adolescents,
us informo que el Departament de Benestar i Família a
través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA), està impulsant des de l’any

2004 i fins l’any 2007 un Pla de Xoc de mesures de
protecció a la infància i l’adolescència que implica un
increment notable dels recursos que queda reflectit en
el pressupost 2005. Aquest increment pressupostari
permet impulsar programes i actuacions adreçades
prioritàriament als infants i els adolescents que es tro-
ben en situació d’alt risc social, però també al conjunt
de la infància de Catalunya.

El Pla de Xoc desenvolupa polítiques de prevenció con-
juntes amb els ens locals a través de la dotació de més
recursos personals i de la millora dels ajuts destinats a
subvencions; el foment dels acolliments d’infants tute-
lats en famílies, i la creació de noves places i nous cen-
tres de protecció. Així mateix, totes aquestes actuacions
van acompanyades d’una reestructuració de l’organit-
zació administrativa de la DGAIA.

En concret, les mesures adoptades fins ara han estat les
següents:

– S’ha creat la figura de l’educador en el medi per tal
que pugui fer el seguiment de les mesures de protecció
als infants i adolescents en situació de risc social. A
aquesta figura correspon fer la intervenció educativa
dins el seguiment de les mesures de protecció, tasca per
a la qual s’han incorporat 43 nous educadors en els
equips d’atenció a la infància i l’adolescència [EAIA],
que suposa per al 2005 l’increment de 1,2 milions d’eu-
ros més els imports dels convenis per al finançament
dels EAIA amb els ajuntaments i els ens comarcals.

– S’han revisat els ajuts econòmics que reben les famí-
lies amb menors tutelats, i s’ha passat del pagament
mensual de 192,92 euros, als 240 euros, la qual cosa ha
comportat un increment de més del 24%.

– El Departament està treballant per a la promoció de
l’acolliment dels infants tutelats en famílies alienes, per
tal que l’internament en un centre de protecció sigui
realment un recurs a contemplar un cop s’ha descartat
pels tècnics la mesura d’acolliment en família.

– S’estan reforçant els recursos de la DGAIA mitjan-
çant la creació de noves places en centres de protecció
i la construcció de nous centres. En aquest sentit, l’in-
crement pressupostari del 2005 per aquests conceptes
és del 12,4%.

– S’ha endegat un programa d’inversions per a la mi-
llora i el manteniment dels centres propis, i s’han lici-
tat les obres de rehabilitació als centres de Rubí, Cer-
danyola (Les Vinyes) i Palau-Solità i Plegamans (Els
Castanyers). Està ja previst l’inici de les obres per a
l’ampliació de places en el centre d’acolliment de Gi-
rona (Llars Infantils La Misericòrdia) i en el centre
d’acolliment de Tarragona (Mare de Déu de la Mercè).

– S’està treballant en l’elaboració d’una ordre per a la
convocatòria de subvencions per inversió en els centres
concertats.

– S’ha impulsat la creació d’una nova xarxa integrada
de centres d’acollida a la ciutat de Barcelona, per tal de
transformar els centres d’urgència i els de primera aco-
llida de menors estrangers no acompanyats en centres
integrals d’acollida durant les 24 hores del dia dotats
amb 90 places. Aquestes actuacions permeten la des-
congestió dels recursos de primera acollida, mitjançant
l’obertura recentment de dos recursos nous i amb la
possibilitat d’obrir-ne un tercer en breu.

4.50.02

4. INFORMACIÓ



4 d’abril de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 167

54

– S’està elaborant el projecte per a la creació de l’Àrea de
Suport al Jove, integrada per equips de suport als joves
tutelats i extutelats en el seu procés d’autonomia personal
i laboral, reforçant les actuacions interdepartamentals. Per
això, és necessària la reconfiguració del Pla per a majors
de 18 anys per adaptar-lo com a mesura d’intervenció
assistencial a partir dels 16 anys i fins més enllà de la
majoria d’edat (16-20 anys). S’està treballant per poder
obrir, en breu, una residència per a joves treballadors a les
comarques de Barcelona i centres de programes formatius
i de suport sociolaboral a Girona, Tarragona i Lleida.

Per dur endavant aquestes actuacions i programes en
òptimes condicions, el Departament de Benestar i Fa-
mília ha elaborat la proposta de reestructuració la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
que es materialitzarà enguany, amb la finalitat d’acon-
seguir una gestió més àgil, eficaç i oberta al territori i
a les entitats cíviques i socials, mitjançant la territoria-
lització i la descentralització de l’estructura actual.

Barcelona, 22 de març de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Moció
37/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre l’educació postobligatòria, especi-
alment pel que fa a la formació profes-
sional
Tram. 390-00037/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 29.03.2005

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del dele-
gat del Govern de l’Estat a Catalunya
davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi
sobre les agressions reiterades i els
altercats de grups skins a Sabadell
(Vallès Occidental)
Tram. 356-00253/07

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 19385).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
29.03.2005.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió
sobre Immigració perquè presenti l’in-
forme de la Comissió Espanyola d’Aju-
da al Refugiat, titulat «La Situación de
los Refugiados en España 2005»
Tram. 356-00282/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Teresa Estruch Mestres, del Grup Par-
lamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sr. Oriol
Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Sr. Lluís Postigo i Garcia,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 19919).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre Immigració.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 29.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del re-
presentant de l’empresa TYPSA que
considerin oportú davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 356-00285/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.
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Sol·licitud de compareixença del re-
presentant de l’empresa Geotec que
considerin oportú davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 356-00286/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del re-
presentant de l’empresa Tec-sol que
considerin oportú davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 356-00287/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Ferran Casanova i Baró, en represen-
tació de l’empresa TEC-4, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00290/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Salut per a donar a conèixer el nou Pla
director de les emergències sanitàries
extrahospitalàries i l’avaluació del Pla
integral d’urgències
Tram. 355-00080/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 20 de la Co-
missió de Política Social, del 29.03.2005 (DSPC-C
159).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social amb la consellera de
Salut sobre els efectes de l’epidèmia
de la grip
Tram. 355-00091/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 20 de la Co-
missió de Política Social, del 29.03.2005 (DSPC-C
159).
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Sessió informativa de la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local amb el con-
seller en cap per a presentar el Pla es-
tratègic de transició a la televisió digi-
tal terrestre
Tram. 355-00092/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller en cap, del
Govern de la Generalitat (reg. 20126).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 31.03.2005.

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

Compareixença de la secretària gene-
ral del Patronat Català Pro Europa da-
vant la Comissió sobre la Unió Euro-
pea perquè informi sobre el pla
d’actuació i de treball d’aquest patro-
nat
Tram. 357-00112/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea, del
29.03.2005 (DSPC-C 160).

Compareixença dels responsables del
Col·legi de Doctors i Llicenciats en
Belles Arts i Professors de Dibuix de
Catalunya davant la Comissió de Polí-
tica Cultural perquè informin sobre els
ensenyaments dels professors de di-
buix
Tram. 357-00126/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comis-
sió de Política Cultural, del 30.03.2005 (DSPC-C 162).

Compareixença del Sr. Jordi Julià Sort
davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la Línia
5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00157/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la L5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 29.03.2005 (DSPC-
C 161).

Compareixença de l’H. Sr. Joan I.
Puigdollers i Noblom davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 357-00158/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la L5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 30.03.2005 (DSPC-
C 163).
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Compareixença del Sr. Xavier Borràs i
Gavarró davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00159/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la L5 del Metro, es-
pecialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, del 30.03.2005 (DSPC-
C 163).

Compareixença del Sr. Miquel Bardalet
Viñals, en representació de l’empresa
TYPSA, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00177/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Compareixença del Sr. Pere Valerol
Tamallo, en representació de l’empre-
sa Geotec, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudica-
ció, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 357-00178/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

Compareixença del Sr. Ramon Pérez
Mir, en representació de l’empresa
Tec-sol, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00179/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

4.53.15
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Compareixença del Sr. Ferran Ca-
sanova i Baró, en representació de
l’empresa TEC-4, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 357-00180/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 2, tinguda el dia 07.03.2005.

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Encàrrec del despatx de la consellera
de Benestar i Família al conseller de
Governació i Administracions Públi-
ques
Tram. 330-00046/07

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 19993 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 29.03.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableixen l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’arti-
cle 3.d) del Decret 194/2004, de 20 de febrer, em plau
donar-vos compte que durant l’absència de la conselle-
ra de Benestar i Família, des del dia 25 al 28 de març
de 2005, s’encarregarà del despatx del seu Departa-

ment el conseller de Governació i Administracions
Públiques.

Ben cordialment,

Barcelona, 17 de març 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 41/2005, de 21 de març, d’encàr-
rec del despatx de la consellera de Benestar i Família
la conseller de Governació i Administracions Públi-
ques del 25 al 28 de marçde2005, és publicat al DOGC
4350, de 24 de març de 2005.

Encàrrec del despatx del conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació a la consellera d’Educació
Tram. 330-00047/07

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 20121 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 31.03.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

Molt Honorable Senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableixen l’article 63.d) de
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre-
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, i l’arti-
cle 3.d) del Decret 194/2004, de 20 de febrer, em plau
donar-vos compte que durant l’absència del conseller
d’universitats, Recerca i Societat de la Informació, des
del dia 30 de març al dia 2 d’abril de 2005, ambdós
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment la consellera d’Educació.

Ben cordialment,

Barcelona, 17 de març 2005

Josep Bargalló Valls
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 49/2005, de 23 de març, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació a la consellera d’Educació
del 30 de març al 2 d’abril de 2005, és publicat al
DOGC 4352, de 30 de març de 2005.

4.70.01
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4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI-
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES

Documentació tramesa en compliment
de l’article 13.4 del text refós de la Llei
11/1981, de patrimoni de la Generalitat,
sobre la relació d’adquisicions direc-
tes de finques realitzades per la Gene-
ralitat subjectes a cens emfitèutic, cor-
responent al segon semestre del 2004
Tram. 334-00052/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 19782 / Coneixement i tramesa a la : Mesa
del Parlament, 29.03.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
l’article 13.4 del Text refós de la Llei de patrimoni de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2001, de 24 de desembre, tramet adjunta la comu-
nicació d’adquisicions directes de finques realitzades
per la Generalitat de Catalunya subjectes a cens enfitèu-
tic, durant el segon semestre de l’any 2004.

Barcelona, 28 de febrer de 2005

Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances

Annex

Adquisicions directes de finques realitzades el segon
semestre de l’any 2004 per la Generalitat de Catalunya
subjectes a cens enfitèutic:

– Barcelona, carrer Joan d’Àustria, núm. 109. Mitjan-
çant escriptura de compravenda atorgada en data 20
d’octubre de 2004 davant de notari. Afectada al De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe específic de pluralisme a la
televisió i a la ràdio durant la campa-
nya electoral del referèndum sobre la
Constitució europea (del 04/02/05 al
18/02/05)
Tram. 337-00023/07

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 19370 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.03.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

M. H. Sr. Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau de fer-vos a mans els informes següents:

– Informe específic de pluralisme a la televisió i a la
ràdio durant la campanya electoral del referèndum so-
bre la Constitució Europea (del 04/02/05 al 18/02/05)

– Informe específic de pluralisme durant la nit electo-
ral. Referèndum sobre la Constitució Europea (20 de
febrer de 2005),

perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 11 de març 2005

Francesc Codina i Castillo
President

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

Informe específic de pluralisme durant
la nit electoral. Referèndum sobre la
Constitució europea (20 de febrer de
2005)
Tram. 337-00024/07

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 19370 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.03.2005

Nota de la R.: Aquest informe ha estat tramès conjunta-
ment amb l’informe amb núm. de tram. 337-00023/07.

La documentació esmentada pot ésser consultada a
l’Arxiu del Parlament.

4.70.05.
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Memòria d’activitats del Consell Soci-
al de la Universitat de Barcelona cor-
responent al curs acadèmic 2003-2004
Tram. 337-00025/07

Presentació: Sr. Juan-José López Burniol,
President de Consell Social de la Univer-
sitat de Barcelona
Reg. 19514 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.03.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

M. H. Sr. Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Molt Honorable senyor,

Em plau trametre-us us exemplar de la Memòria d’Ac-
tivitats d’aquest Consell, corresponent al curs acadèmic
2003-2004.

Cordialment,

Barcelona, 8 de març 2005

Juan-José López Burniol
President

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

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de
novembre de 2004 (dades del trimestre
setembre-novembre de 2004), del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00026/07

Presentació: Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
Reg. 19920 / Coneixement: Mesa del Parlament,
29.03.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

M. H. Sr. Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Respectat president,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes de no-
vembre de 2004 (dades del trimestre setembre - novem-
bre de 2004) perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 21 de març 2005

Victòria Camps i Cervera
Vicepresidenta en funcions de presidenta

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