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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.10. Resolucions

Resolució 219/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la declaració del Sàhara Occiden-
tal com a zona prioritària d’actuació en el Pla direc-
tor de cooperació 2003-2006 (tram. 250-00316/07).
Adopció en comissió. p. 7

Resolució 220/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la pràctica de la tortura i altres
tractes i penes cruels, inhumans i degradants a
persones detingudes (tram. 250-00397/07). Adopció
en comissió. p. 7

Resolució 221/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un segon estudi so-
bre joventut i seguretat basat en els estudiants de
secundària i de primària (tram. 250-00403/07).
Adopció en comissió. p. 8

Resolució 222/VII del Parlament de
Catalunya, sobre els vehicles anomenats quads
(tram. 250-00429/07). Adopció en comissió. p. 8

Resolució 223/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la supressió de l’impost d’activitats
econòmiques (IAE) (tram. 250-00369/07). Adopció
en comissió. p. 8

Resolució 224/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de l’Escola Oficial
d’Idiomes de Tarragona (tram. 250-00464/07).
Adopció en comissió. p. 9

Resolució 225/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la rehabilitació del teatre L’Amistat, de
Premià de Mar (Maresme) (tram. 250-00471/07).
Adopció en comissió. p. 9

Resolució 226/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la preservació, la conservació i el
manteniment de la masia Can Menut, de Viladecans
(Baix Llobregat) (tram. 250-00472/07). 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 les ajudes
per als afectats per les pluges produïdes el 6 de
setembre de 2004 al Camp de Tarragona (tram.
250-00307/07). Retirada. p. 10

Proposició no de llei sobre la creació
de noves oficines d’atenció al ciutadà en l’Adminis-
tració de justícia (tram. 250-00368/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la creació del
jutjat mercantil en els partits judicials de Terrassa i
Sabadell (Vallès Occidental) (tram. 250-00390/07).
Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la seguretat
ciutadana (tram. 250-00402/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la creació
del Jutjat Penal número 5, a la demarcació de Giro-
na (tram. 250-00406/07). Retirada. p. 10

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels programes Leader (tram. 250-
00408/07). Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat social en els partits judicials de Terrassa
i Sabadell (Vallès Occidental) (tram. 250-00412/07).
Rebuig. p. 10

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la continuïtat i la competitivitat del sector
dels cítrics (tram. 250-00439/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de seguretat per a la vigilància i
la conservació del conjunt arquitectònic de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (tram.
250-00441/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director per a preservar el patrimoni arqui-
tectònic declarat bé cultural d’interès nacional (tram.
250-00442/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de xoc per a l’educació a Salt (Gironès) i la
creació d’una comissió mixta amb l’ajuntament i els
centres educatius (tram. 250-00457/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de sequeres (tram. 250-00468/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei de suport als ajun-
taments catalans pel greuge ocasionat per les com-
pensacions derivades de la supressió de l’impost
d’activitats econòmiques (IAE) (tram. 250-00494/07).
Rebuig. p. 11
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3. TRAMITACIONS EN CURS
3.00. Propostes de reforma de l’Estatut

d’autonomia

Elaboració del text d’una proposta de
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per
una ponència del conjunt dels grups parlamentaris
(tram. 206-00001/07). Designació d’una ponent. p. 12

3.01. Projectes i proposicions de llei i
altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la Comissió Jurídi-
ca Assessora (tram. 200-00011/07). Substitució de
ponents. p. 12

Projecte de llei del Jurat d’Expropiació
de Catalunya (tram. 200-00015/07). Ponència per a
elaborar l’Informe. p. 12

Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions (tram. 200-
00016/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 12

Projecte de llei del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
de Catalunya (tram. 200-00017/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 13

Projecte de llei de modificació de la
Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres
(tram. 200-00018/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 13

Projecte de llei de protecció, gestió i
ordenació del paisatge (tram. 200-00019/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 13

Projecte de llei de la iniciativa legisla-
tiva popular (tram. 200-00020/07). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. 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). Ponència per a elaborar l’in-
forme. p. 13

Proposició de llei relativa als alts càr-
recs nomenats pel Parlament i als criteris i els pro-
cediments per a avaluar-ne la idoneïtat (tram. 202-
00033/07). Ponència per a elaborar l’informe. p. 14

Proposició de llei de creació de l’Ob-
servatori Català de la Conciliació de la Vida Labo-
ral, Familiar i Personal de les Persones Treballado-
res (tram. 202-00046/07). Presentació i tramesa al
Consell Executiu. p. 14

Proposició de llei d’equiparació dels
ajuts familiars a les famílies amb un fill o filla amb
discapacitat (tram. 202-00047/07). Presentació i
tramesa al Consell Executiu. p. 16

Proposició de llei d’ajuts a les famílies
amb fills i filles a càrrec (tram. 202-00048/07). Pre-
sentació i tramesa al Consell Executiu. p. 17

Proposició de llei de modificació de
l’article 6 de la Llei 22/2003, del 4 de juliol, de pro-
tecció dels animals (tram. 202-00049/07). Presen-
tació i tramesa al Consell Executiu. p. 18

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

3.10.17. Designacions de membres del
Consell Consultiu

Designació de tres membres del Con-
sell Consultiu de la Generalitat (tram. 283-00002/07).
Propostes de candidats. p. 19

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la pràctica
de la tortura i altres tractes i penes cruels, inhu-
mans i degradants infligits a les persones detingu-
des (tram. 250-00397/07). Correcció d’errades de
publicació (BOPC 119). p. 19

Proposició no de llei sobre l’impuls a la
televisió digital terrestre (tram. 250-00509/07). Es-
menes presentades. p. 20

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). Esmenes presentades. p. 20

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de nous baixadors de Renfe a Terrassa (Vallès
Occidental) (tram. 250-00539/07). Esmenes pre-
sentades. p. 20

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). Esmenes presenta-
des. p. 21

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei discrecional d’autobusos entre Vilafran-
ca del Penedès (Alt Penedès) i Igualada (Anoia)
(tram. 250-00546/07). Esmenes presentades. p. 21

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la variant nord de Calldetenes (Osona) (tram.
250-00550/07). Esmenes presentades. p. 21

Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soterrament de les
línies elèctriques (tram. 250-00557/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 21

Proposició no de llei sobre la revisió
de les conduccions d’aigua de l’Hospital Santa
Caterina, al Parc Hospitalari Martí i Julià, de Salt
(Gironès) (tram. 250-00558/07). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre la instal·la-
ció d’un parc de bombers al municipi de Centelles
(Osona) (tram. 250-00559/07). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. p. 22

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). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 22

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). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre l’atenció
jurídica i psicològica als familiars de les persones
desaparegudes (tram. 250-00563/07). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. p. 22
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Proposició no de llei sobre el cobri-
ment del tram de la línia de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat, entre el passeig de la Bonanova i el carrer de
Margenat, a Barcelona (tram. 250-00564/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 23

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). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 23

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). Pròrrogues del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 23

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). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. p. 23

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). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la protecció
del delta de l’Ebre (tram. 250-00573/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) dels nuclis d’Escaló i Estaron (Pallars So-
birà) (tram. 250-00574/07). Pròrrogues del termi-
ni de presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la política
penitenciària del Departament de Justícia (tram.
250-00575/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la gestió
del barri de l’Estació, a Sallent (Bages) (tram. 250-
00607/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre la protecció
del patrimoni industrial al barri del Poble Nou de
Barcelona (tram. 250-00608/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la unitat educativa del CEIP Bisbat d’Èga-
ra, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-
00609/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre els efectius
dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat a les
comarques de les Terres de l’Ebre (tram. 250-
00610/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 25

Proposició no de llei sobre els efectius
dels cossos i les forces de seguretat de l’Estat a les
comarques del Camp de Tarragona (tram. 250-
00611/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del telèfon d’informació del cànon de l’aigua, de
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 250-00612/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre els talls de
llum en el barri de la Sagrada Família, de Barcelo-
na (tram. 250-00613/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’ajuts per al finançament d’actuacions en el
món rural (tram. 250-00614/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 26

Proposició no de llei sobre la reducció
del preu dels abonaments dels transports públics
per als estudiants i els treballadors de les universi-
tats (tram. 250-00615/07). Tramesa a la Comissió.
Termini de presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre l’amplia-
ció de l’edat límit per a obtenir el títol de transport
«T-Jove» (tram. 250-00616/07). Tramesa a la Co-
missió. Termini de presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària al bar-
ri del Centre, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram.
250-00617/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un institut d’ensenyament secundari a l’àrea
de Ca n’Anglada - carretera de Montcada, al distric-
te II de Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-
00618/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 27

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària al bar-
ri de Roc Blanc, de Terrassa (Vallès Occidental)
(tram. 250-00619/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 28

Proposició no de llei per a impulsar un
pacte social per a les famílies que impliqui una nova
cultura del temps i del treball (tram. 250-00620/07).
Presentació. p. 28

Proposició no de llei sobre el segui-
ment de les polítiques en matèria de conciliació de
la vida laboral, familiar i personal de les persones
treballadores (tram. 250-00621/07). Presentació. p. 29

Proposició no de llei sobre la promoció
de les empreses socialment i familiarment respon-
sables (tram. 250-00622/07). Presentació. p. 29

Proposició no de llei sobre la promoció
de la conciliació de la vida laboral, familiar i perso-
nal a les empreses (tram. 250-00623/07). Presen-
tació. p. 30

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de la conciliació laboral, familiar i personal de
les persones treballadores en la negociació col·-
lectiva (tram. 250-00624/07). Presentació. p. 31

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de l’agent de la conciliació en les comissions
paritàries dels convenis col·lectius (tram. 250-
00625/07). Presentació. p. 31

Proposició no de llei sobre els desple-
gament de la Llei 18/2003, de suport a les famílies
(tram. 250-00626/07). Presentació. p. 32

Proposició no de llei sobre la creació
del fons de garantia de pensions alimentàries i com-
pensatòries (tram. 250-00627/07). Presentació. p. 33
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Proposició no de llei sobre l’ajut a les
famílies per a l’aplicació de tècniques de reproduc-
ció assistida (tram. 250-00628/07). Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre els serveis
d’atenció precoç de caràcter universal (tram. 250-
00629/07). Presentació. p. 34

Proposició no de llei sobre l’ajut a les
estades de lleure d’infants i adolescents en els pe-
ríodes de vacances (tram. 250-00630/07). Presen-
tació. p. 34

Proposició no de llei sobre el foment
del repartiment igualitari de les responsabilitats fa-
miliars entre els membres de la parella (tram. 250-
00631/07). Presentació. p. 35

Proposició no de llei sobre el foment
de l’ús del dret dels pares al descans per paternitat
(tram. 250-00632/07). Presentació. p. 35

Proposició no de llei sobre les campa-
nyes de sensibilització de l’empresariat per a afavorir
la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores (tram. 250-00633/07).
Presentació. p. 36

Proposició no de llei sobre la implan-
tació del xec-llar d’infants (tram. 250-00634/07).
Presentació. p. 37

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de serveis de guarderia (tram. 250-
00635/07). Presentació. p. 37

Proposició no de llei sobre la promoció
de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal
a les escoles i llars d’infants (tram. 250-00636/07).
Presentació. p. 38

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la Llar d’Avis de Jubilats i Pensionistes Sant Ber-
nat Calbó, a Reus (Baix Camp) (tram. 250-00637/07).
Presentació. p. 39

Proposició no de llei sobre la prioritza-
ció de la continuïtat del projecte de canalització del
riu Congost, al pas per Aiguafreda (Vallès Oriental)
(tram. 250-00638/07). Presentació. p. 39

Proposició no de llei sobre la comuni-
cació entre les administracions públiques catalanes
i els ciutadans mitjançant l’ús de les tecnologies de
la informació, especialment el correu electrònic
(tram. 250-00639/07). Presentació. p. 40

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’estat de la tramitació de la
gestió i el pagament dels ajuts per a les persones
afectades per l’esvoranc de la línia 5 del metro al
barri del Carmel, de Barcelona (tram. 302-00114/07).
Esmenes presentades. p. 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política d’equilibri territo-
rial (tram. 302-00115/07). Esmenes presentades. p. 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’atenció a la gent gran
(tram. 302-00116/07). Esmenes presentades. p. 42

4. INFORMACIÓ
4.40. Acords, resolucions i comunicaci-

ons dels òrgans de la Cambra

Delegació de funcions del president
del Parlament (tram. 246-00024/07). p. 43

4.45. Composició dels òrgans de la cam-
bra

Composició de la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern
Local (tram. 402-00001/07). Substitució de diputats. p. 43

Composició de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana (tram. 402-00002/07).
Substitució de diputats. p. 43

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 55/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tudi per a la creació d’un títol social de transport per
a la gent gran (tram. 290-00009/07). Informe rela-
tiu al compliment de la Resolució. p. 43

Control del compliment de la Resolu-
ció 128/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
coordinació dels departaments de Medi Ambient i
Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè
elaborin un pla d’actuació per a la protecció de les
oliveres mil·lenàries (tram. 290-00056/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 44

Control del compliment de la Resolu-
ció 118/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ar-
ranjament paisatgístic de la riera de les Arenes, a
Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 290-00065/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 137/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
retorn a Catalunya dels béns històrics i culturals
transmesos a la Hisenda de l’Estat (tram. 290-
00080/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 138/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
rehabilitació i l’ampliació del Museu del Vi de Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès) i la conversió en
Museu de la Vinya i del Vi de Catalunya (tram. 290-
00081/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 140/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
projecte museístic de Can Marfà de Mataró (Mares-
me) (tram. 290-00083/07). Informe relatiu al compli-
ment de la Resolució. p. 46

Control del compliment de la Resolu-
ció 142/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
Carta de drets fonamentals de les persones amb
discapacitat intel·lectual, promoguda per la Federa-
ció Catalana Pro Persones amb Retard Mental
(APPS) (tram. 290-00085/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 47

Control del compliment de la Resolu-
ció 145/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
restitució del Jutjat de les Borges Blanques (Garri-
gues) (tram. 290-00088/07). Informe relatiu al com-
pliment de la Resolució. p. 47

Control del compliment de la Resolu-
ció 149/VII del Parlament de Catalunya, sobre les
beques per a preparar oposicions a jutge o jutges-
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sa, fiscal i secretari o secretària judicial (tram. 290-
00092/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 48

Control del compliment de la Resolució
158/VII del Parlament de Catalunya, sobre la inclu-
sió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici en el Programa d’actuació de senyalització
territorial i temàtica (tram. 290-00101/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 48

Control del compliment de la Resolu-
ció 160/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
millora en el suport familiar i la qualitat de vida dels
infants amb autisme (tram. 290-00102/07). Informe
relatiu al compliment de la Resolució. p. 49

Control del compliment de la Resolu-
ció 174/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ús
del llenguatge de signes als centres de salut públics
(tram. 290-00115/07). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 50

Control del compliment de la Resolu-
ció 186/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un edifici per a les dependències ju-
dicials de Granollers (Vallès Oriental) (tram. 290-
00122/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 51

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció
28/VII del Parlament de Catalunya, sobre la poten-
ciació de la cultura popular i tradicional (tram. 390-
00028/07). Informe relatiu al compliment de la Mo-
ció. p. 51

Control del compliment de la Moció
32/VII del Parlament de Catalunya, sobre els Piri-
neus (tram. 390-00032/07). Informe relatiu al com-
pliment de la Moció. p. 52

Control del compliment de la Moció
40/VII del Parlament de Catalunya, sobre la trans-
parència, la qualitat i l’eficiència del sistema de
salut català (tram. 390-00040/07). Designació de la
Comissió competent. p. 52

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del con-
seller en cap davant la Comissió d’Organització i
Administració de la Generalitat i Govern Local per-
què informi sobre la seva actuació en la gestió de
la crisi produïda com a conseqüència de l’esfondra-
ment provocat per les obres d’ampliació de la línia
5 del metro al barri del Carmel de Barcelona (tram.
356-00245/07). Rebuig de la sol·licitud. p. 52

Sol·licitud de compareixença del se-
cretari de Comunicació del Departament de Presi-
dència davant la Comissió d’Organització i Adminis-
tració de la Generalitat i Govern Local perquè
informi sobre la seva gestió, amb relació als mitjans
de comunicació, en la crisi produïda com a conse-
qüència de l’esfondrament provocat per les obres
d’ampliació de la línia 5 del metro al barri del
Carmel de Barcelona (tram. 356-00246/07). Rebuig
de la sol·licitud. p. 52

Sol·licitud de compareixença del se-
cretari general de l’Esport, davant la Comissió de
Política Cultural, perquè informi sobre el recent pro-
cés electoral a la presidència de la Federació Ca-
talana de Futbol (tram. 356-00284/07). Rebuig de la
sol·licitud. p. 52

Sol·licitud de compareixença de la
consellera d’Educació davant la Comissió de Polí-
tica Cultural perquè informi sobre l’avantprojecte de
llei orgànica d’educació que reforma l’actual legis-
lació d’ensenyament no universitari (tram. 356-
00288/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 53

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi
del capteniment del Govern amb relació a l’estat de
la seguretat a la Central Nuclear de Vandellòs II
(tram. 356-00316/07). Sol·licitud i tramesa a la Co-
missió. p. 53

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Remei Sipi de l’Associació E’Waiso i Ipola davant
la Comissió per als Drets de les Dones perquè ex-
pliqui la situació de les dones immigrants a Catalu-
nya (tram. 356-00318/07). Sol·licitud i tramesa a la
Comissió. p. 53

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

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la conse-
llera d’Interior per a presentar el programa d’activi-
tats per a la seguretat viària per a l’any 2004 (tram.
355-00047/07). Substanciació. p. 53

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural amb el conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació per a presentar
el Pla de recerca i innovació 2005-2008 (tram. 355-
00078/07). Substanciació. p. 53

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana amb la conse-
llera d’Interior sobre el Pla de seguretat viària 2005-
2007 (tram. 355-00093/07). Substanciació. p. 53

Sessió informativa de la Comissió de
Política Social proposada pel conseller de Treball i
Indústria per informar sobre el Servei d’Ocupació
de Catalunya (tram. 355-00097/07 i 355-00098/07).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. Acord de tenir la
sessió informativa. p. 54

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

Compareixença del director de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (Incavi) davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè informi so-
bre la situació del sector (tram. 357-00145/07). Subs-
tanciació. p. 54

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis-
sió de Control de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió perquè presenti la memòria d’activitats
del consell corresponent a l’any 2004 (tram. 357-
00151/07). Substanciació. p. 54

Compareixença de representants i
assessors d’associacions del barri del Carmel, de
Barcelona, 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 Proce-
diments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aportin llur tes-
timoni sobre l’objecte de la investigació (tram. 357-
00192/07). Substanciació. p. 54

Compareixença del Sr. David Folch
Espada, enginyer geòleg de la direcció de l’obra,
de la UTE Línia 5 (Tec-4 i Geocontrol), davant la
Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adju-
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NOTES

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

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

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

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’Adjudi-
cació, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació (tram. 357-00193/07).
Substanciació. p. 55

Compareixença del Sr. Sergio Gracia
Ariz, cap d’obra, entre el 10 i el 30 de gener de
2005, de la UTE de FCC, Comsa i Copisa, 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 Ca-
talunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació (tram. 357-00194/07). Substanci-
ació. p. 55

Compareixença del Sr. Jordi Jubany
Casanovas, tècnic del Servei de Projectes i Obres
de la Direcció General de Ports i Transports, 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’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el seu testimo-
ni sobre l’objecte de la investigació (tram. 357-
00195/07). Substanciació. p. 55

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 del conseller de
Comerç, Turisme i Consum a la consellera de Ben-
estar i Família (tram. 330-00051/07). Coneixement. p. 55

Encàrrec del despatx del Departament
de la Presidència al conseller de Comerç, Turisme
i Consum (tram. 330-00052/07). Coneixement. p. 56

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

Avals d’operacions amb venciment
posterior a l’1 de gener de 2004, situació el 31 de
desembre de 2004 (tram. 334-00056/07). Presen-
tació i tramesa a la Comissió. p. 56

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment
dos llocs de treball de gestor/a econòmic/a del Par-
lament de Catalunya (tram. 500-00020/07). Nome-
nament de l’òrgan qualificador. p. 56

Concurs-oposició lliure per a proveir
dues places de documentalista del Parlament de
Catalunya (tram. 501-00008/07). Nomenament de
l’òrgan qualificador. p. 57
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 219/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la declaració del Sà-
hara Occidental com a zona prioritària
d’actuació en el Pla director de coope-
ració 2003-2006
Tram. 250-00316/07

Adopció: Comissió Permanent de Legis-
latura d’Actuacions Exteriors, Cooperació
i Solidaritat
Sessió núm. 11, 13.04.2005, DSPC-C 174

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA D’ACTUACIONS

EXTERIORS, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, en sessió tinguda el
dia 13 d’abril de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la declaració del Sàhara occidental
com a zona prioritària d’inversió en el Pla director de
cooperació al desenvolupament 2003-2006 (tram. 250-
00316/07), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa,
i l’esmena presentada pels mateixos grups (reg. 12271).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a declarar el
Sàhara Occidental com a zona prioritària d’actuació en
el Pla director de cooperació 2003-2006.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Sabaté i Borràs Carme Porta i Abad

Resolució 220/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la pràctica de la tor-
tura i altres tractes i penes cruels, in-
humans i degradants a persones de-
tingudes
Tram. 250-00397/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 14.04.2005, DSPC-C 179

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la pràctica de la
tortura i altres tractes i penes cruels, inhumans i degra-
dants infligits a les persones detingudes (tram. 250-
00397/07), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa i pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Expressa el rebuig a la pràctica de la tortura i altres
tractes i penes cruels, inhumans i degradants a persones
detingudes arreu del món.

2. Convida el Govern de l’Estat, els de les comunitats
autònomes i els governs municipals a vetllar perquè els
diversos cossos i forces de seguretat compleixin estric-
tament la Convenció europea dels drets humans, els
altres tractats internacionals sobre la matèria i, d’una
manera molt especial, les recomanacions de les Naci-
ons Unides.

3. Insta el Govern a aplicar les recomanacions del rela-
tor especial de les Nacions Unides sobre la tortura en
l’àmbit de la jurisdicció de la Generalitat.

4. Insta el Govern a traslladar el contingut d’aquest
acord al Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
Flora Vilalta Sospedra Núria de Gispert i Català

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 221/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’elaboració d’un se-
gon estudi sobre joventut i seguretat
basat en els estudiants de secundària
i de primària
Tram. 250-00403/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 14.04.2005, DSPC-C 179

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’una
enquesta referent a la joventut i la seguretat amb joves
de dotze a divuit anys del curs escolar 2004-2005
(tram. 250-00403/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 16582).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Edu-
cació i el Departament d’Interior a elaborar conjunta-
ment un segon estudi enquesta sobre joventut i segure-
tat basat en els estudiants de secundària, per tal de
conèixer la situació de la convivència escolar l’any
2005 i poder-ne fer la valoració comparativa amb els
resultats de l’estudi del curs 2000-2001, i a adaptar
aquest estudi i ampliar-lo als alumnes de primària.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
Flora Vilalta Sospedra Núria de Gispert i Català

Resolució 222/VII del Parlament de
Catalunya, sobre els vehicles anome-
nats quads
Tram. 250-00429/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 18, 14.04.2005, DSPC-C 179

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana,
en sessió tinguda el dia 14 d’abril de 2005, ha estudiat
el text de la Proposició no de llei sobre els vehicles
anomenats «quads» (tram. 250-00429/07), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-

lunya, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les
gestions que pertoquin perquè es determini a quina ti-
pologia de vehicle cal equiparar el quad i s’estableixi la
classificació, la categoria, el règim d’utilització i les
mesures de seguretat que li són aplicables.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

La secretària en funcions La presidenta de la Comissió
Flora Vilalta Sospedra Núria de Gispert i Català

Resolució 223/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la supressió de l’im-
post d’activitats econòmiques (IAE)
Tram. 250-00369/07

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 14, 14.04.2005, DSPC-C 178

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 14 d’abril
de 2005, ha estudiat el text de la Proposició no de llei
sobre la supressió de l’impost d’activitats econòmiques
(IAE) (tram. 250-00369/07), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 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 al Govern a:

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Es-
tat perquè el Ministeri d’Economia i Hisenda reconegui
la insuficiència de l’actual sistema de compensació de
l’impost d’activitats econòmiques (IAE) per cada ens
local.

b) Acordar noves fórmules per al retorn total de la com-
pensació.

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Comín Oliveres Pilar Dellunde i Clavé

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 224/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00464/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 20.04.2005, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 20 d’abril de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’inici de les obres de construc-
ció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona (tram.
250-00464/07), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 18615).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el
procés per a la construcció de l’Escola Oficial d’Idio-
mes de Tarragona un cop l’Ajuntament de Tarragona
hagi posat a la seva disposició els terrenys correspo-
nents.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 225/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la rehabilitació del tea-
tre L’Amistat, de Premià de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00471/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 20.04.2005, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el dia
20 d’abril de 2005, ha estudiat el text de la Proposició no
de llei sobre la rehabilitació del teatre L’Amistat, de Pre-
mià de Mar (Maresme) (tram. 250-00471/07), presentada
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
19077).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar
els recursos necessaris a la rehabilitació del teatre
L’Amistat, de Premià de Mar (Maresme), a partir del
moment en què l’Ajuntament de Premià de Mar i els
gestors del teatre arribin a un acord sobre la titularitat
de l’equipament.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 226/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la preservació, la con-
servació i el manteniment de la masia
Can Menut, de Viladecans (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00472/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 23, 20.04.2005, DSPC-C 183

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 20 d’abril de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la preservació de la masia Can
Menut, de Viladecans (Baix Llobregat) (tram. 250-
00472/07), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 18665).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre les mesures necessàries per a garantir la pre-
servació, la conservació i el manteniment de la masia
Can Menut, del terme municipal de Viladecans (Baix
Llobregat), tal com estableix la legislació vigent per als
béns culturals declarats d’interès local.

b) Fer les inspeccions necessàries a la masia Can Me-
nut i, si es considera que no es compleixen els deures
de preservació i manteniment dels béns catalogats, ini-
ciar els tràmits per a sancionar els propietaris, d’acord
amb allò que estableix la Llei 9/1993, del 30 de setem-
bre, del patrimoni cultural català.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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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 les ajudes
per als afectats per les pluges produï-
des el 6 de setembre de 2004 al Camp
de Tarragona
Tram. 250-00307/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca, tinguda el dia 14.04.2005
(DSPC-C 176).

Proposició no de llei sobre la creació
de noves oficines d’atenció al ciutadà
en l’Administració de justícia
Tram. 250-00368/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana en la sessió núm. 18, tinguda el dia
14.04.2005 (DSPC-C 179).

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat mercantil en els partits judici-
als de Terrassa i Sabadell (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00390/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana en la sessió núm. 18, tinguda el dia
14.04.2005 (DSPC-C 179).

Proposició no de llei sobre la segure-
tat ciutadana
Tram. 250-00402/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana en la sessió núm. 18, tinguda el dia
14.04.2005 (DSPC-C 179).

Proposició no de llei sobre la creació
del Jutjat Penal número 5, a la demar-
cació de Girona
Tram. 250-00406/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana, tinguda el dia
14.04.2005 (DSPC-C 179).

Proposició no de llei sobre l’increment
de la dotació dels programes Leader
Tram. 250-00408/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en la sessió núm. 9, tinguda el dia 14.04.2005
(DSPC-C 176).

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat social en els partits judicials
de Terrassa i Sabadell (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00412/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana en la sessió núm. 18, tinguda el dia
14.04.2005 (DSPC-C 179).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la continuïtat i la competitivi-
tat del sector dels cítrics
Tram. 250-00439/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en la sessió núm. 9, tinguda el dia 14.04.2005
(DSPC-C 176).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de seguretat per a la
vigilància i la conservació del conjunt
arquitectònic de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona
Tram. 250-00441/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 23, tinguda el dia 20.04.2005 (DSPC-C
183).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla director per a preservar el pa-
trimoni arquitectònic declarat bé cultu-
ral d’interès nacional
Tram. 250-00442/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 23, tinguda el dia 20.04.2005 (DSPC-C
183).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de xoc per a l’educació a Salt
(Gironès) i la creació d’una comissió
mixta amb l’ajuntament i els centres
educatius
Tram. 250-00457/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 23, tinguda el dia 20.04.2005 (DSPC-C
183).

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla de sequeres
Tram. 250-00468/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca en la sessió núm. 9, tinguda el dia 14.04.2005
(DSPC-C 176).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local en la sessió núm.
14, tinguda el dia 14.04.2005 (DSPC-C 178).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.00. PROPOSTES DE REFORMA DE L’ESTATUT
D’AUTONOMIA

Elaboració del text d’una proposta de
reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya per una ponència del con-
junt dels grups parlamentaris
Tram. 206-00001/07

Designació d’una ponent
Reg. 20564

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa el Reglament de la Cam-
bra, designa la diputada Sra. Belén Pajares i Ribas com
a membre de la ponència per a la reforma de l’Estatut
d’autonomia, la qual cosa comunica als efectes opor-
tuns.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de la Comissió Jurídica
Assessora
Tram. 200-00011/07

Substitució de ponents
Reg. 20606 / Coneixement: 14.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, comunica que als efectes de la
tramitació del Projecte de llei de la Comissió Jurídica
Assessora (tram. 200-00011/07) l’Hble. Sra. M. Eugè-
nia Cuenca i Valero substituirà a l’Hble. Sra. Núria de
Gispert i Català.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

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

Projecte de llei del Jurat d’Expropiació
de Catalunya
Tram. 200-00015/07

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 14
d’abril de 2005, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència que ha
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del Jurat
d’Expropiació de Catalunya (tram. 200-00015/07) i les
esmenes presentades i que resta constituïda pels mem-
bres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Sr. Carles Puigdomènech i Cantó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Sr. Lluís Miquel Pérez i Segura

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Sr. Pere Vigo i Sallent

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sr. Jordi Montanya i Mias

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

Sr. Jaume Bosch i Mestres

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Comín Oliveres Pilar Dellunde i Clavé

Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 200-00016/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 20956).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 20.04.2005 al 23.04.2005).

Finiment del termini: 25.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

3.00.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 200-00017/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 21074).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 21075).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.04.2005 al 26.04.2005).

Finiment del termini: 27.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 20957).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 21076).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 14 d’abril
de 2005, d’acord amb l’article 97.1 del Reglament del
Parlament, ha nomenat la Ponència que ha d’elaborar
l’Informe sobre la Proposició de llei sobre la intervenció
del Parlament de Catalunya en la designació de les auto-
ritats i els càrrecs de designació parlamentària (tram.
202-00026/07) i les esmenes presentades i que resta
constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Sr. Carles Puigdomènech i Cantó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Sr. David Pérez Ibáñez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sr. Daniel Sirera i Bellés

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

Sr. Jaume Bosch i Mestres

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Comín Oliveres Pilar Dellunde i Clavé

3.01.02.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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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

Ponència per a elaborar l’Informe

COMISSIÓ D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA GE-
NERALITAT I GOVERN LOCAL

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 14
d’abril de 2005, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència que ha
d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei relati-
va als alts càrrecs nomenats pel Parlament i als criteris
i els procediments per a avaluar-ne la idoneïtat (tram.
202-00033/07) i les esmenes presentades i que resta
constituïda pels membres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Sr. Carles Puigdomènech i Cantó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi

Sr. David Pérez Ibáñez

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Sr. Daniel Sirera i Bellés

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa

Sr. Jaume Bosch i Mestres

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Comín Oliveres Pilar Dellunde i Clavé

Proposició de llei de creació de l’Ob-
servatori Català de la Conciliació de la
Vida Laboral, Familiar i Personal de les
Persones Treballadores
Tram. 202-00046/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20927 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, i
M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del Grup Parla-

mentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article
106 i concordants del Reglament del Parlament, presen-
ta per a la seva tramitació la següent Proposició de llei
de creació de l’Observatori Català de la Conciliació de
la Vida Laboral, Familiar i Personal de les Persones
Treballadores.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DE L’OBSERVATORI CA-
TALÀ DE LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILI-
AR I PERSONAL DE LES PERSONES TREBALLADORES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores és actualment un dels aspec-
tes que més preocupa als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i que té conseqüències tan visibles com el
retard en l’edat dels pares i mares de tenir el primer fill
o la decisió de no tenir-ne.

La introducció cada vegada més generalitzada de la
dona al mercat de treball, les ganes de dur a terme una
vida professional plena per part dels dos membres de la
família, així com la voluntat de ser pares i mares, for-
mar una família o la realització personal en qualsevol
àmbit, comporta actualment una situació on difícilment
una persona es pot trobar bé en tots els àmbits alhora.

La família, així com també l’empresa, l’entorn laboral
i social, són directament i indirectament receptors
d’aquest malestar que comporta la dificultat de compa-
ginar la vida laboral i familiar.

D’aquesta manera, la dificultat de conciliar acaba sent
un problema que afecta a la totalitat dels agents econò-
mics i socials de la població ja que, qui més qui menys,
en pateix els seus efectes. És per tant necessari que tot-
hom contribueixi en la seva resolució: administracions
públiques, empresaris, treballadors i la societat civil en
general.

És per aquest motiu que es crea l’Observatori de la
Conciliació de la Vida Laboral, Familiar i Personal de
les Persones Treballadores i amb l’objectiu de donar
resposta a la necessitat d’avançar en aquesta concilia-
ció, formulant noves polítiques, buscant el consens
entre tots els agents econòmics i socials implicats, i
garantint una informació fidedigna sobre drets i deures
de tots els ciutadans i ciutadanes en les seves relacions
laborals, familiars i personals.

Al mateix temps, l’Observatori de la Conciliació de la
Vida Laboral, Familiar i Personal de les Persones Tre-
balladores neix amb la voluntat de ser una font d’infor-
mació de qualitat i es configura com una eina de suport
per a la presa de decisions al servei del Govern de la
Generalitat de Catalunya, dels professionals del sector,
dels agents econòmics i de tota la societat per mitjà de
les institucions que la representen.

ARTICLE 1. L’OBSERVATORI CATALÀ DE LA CONCILIACIÓ

DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL DE LES PER-
SONES TREBALLADORES

1.1. Es crea l’Observatori Català de la Conciliació de la
Vida Laboral, Familiar i Personal de les Persones Tre-
balladores com a òrgan col·legiat de participació amb la

3.01.02.
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missió d’assessorar al Govern de la Generalitat de Ca-
talunya en l’àmbit de la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal de les persones treballadores, i pro-
moure, vertebrar i difondre el coneixement i actuacions
en aquesta matèria.

1.2. La creació de l’Observatori Català de la Concilia-
ció de la Vida Laboral, Familiar i Personal de les Per-
sones Treballadores també té com a objectiu la valora-
ció i el reconeixement de l’excel·lència de la recerca i
el treball professional que es du a terme a Catalunya
dins d’aquest àmbit.

ARTICLE 2. FUNCIONS

a) Fer estudis i conèixer les necessitats i condicions
generals de la vida de les persones treballadores, així
com elaborar propostes d’actuacions i programes diri-
gits a facilitar la conciliació de la vida laboral, famili-
ar i personal de les persones treballadores.

b) Promoure, donar suport, sensibilitzar i avaluar les
actuacions que es portin a terme en l’àmbit d’actuació
que s’encomana a l’Observatori.

c) Promoure la investigació i l’intercanvi d’informació
i la col·laboració entre els grups i experts en la matèria.

d) Assessorar i donar suport als Departaments de la
Generalitat i entitats locals que ho requereixin en rela-
ció amb les actuacions dirigides a la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal de les persones treba-
lladores.

e) Informar els departaments competents sobre l’ade-
quació de l’ordenament jurídic a les necessitats de les
persones treballadores i proposar-los l’adopció de no-
ves regulacions o la modificació de les existents.

f) Promoure l’adopció de mesures necessàries per a
aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets re-
coneguts a les persones treballadores en l’àmbit de la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

g) Aquelles altres que li encomani la persona titular del
departament d’adscripció.

ARTICLE 3. ADSCRIPCIÓ

3.1. L’Observatori Català de la Conciliació de la Vida
Laboral, Familiar i Personal de les Persones Treballa-
dores s’adscriu al Departament de Treball i Indústria.

3.2. El Departament de Treball i Indústria dotarà l’Ob-
servatori Català de la Conciliació de la Vida Laboral,
Familiar i Personal de les Persones Treballadores dels
mitjans necessaris per al compliment de la seva missió,
la qual podrà portar a terme directament o indirecta-
ment.

ARTICLE 4. INFORMACIÓ

L’Observatori Català de la Conciliació de la Vida Labo-
ral, Familiar i Personal de les Persones Treballadores
podrà obtenir dades i informacions que estimi necessà-
ries per a una millor realització de les seves funcions
dels serveis de l’administració pública de Catalunya i
dels seus membres, amb subjecció a les previsions de
la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de ca-
ràcter personal.

ARTICLE 5. COMPOSICIÓ

5.1. L’Observatori Català de la Conciliació de la Vida
Laboral, Familiar i Personal de les Persones Treballa-
dores té la composició següent:

a) Un Consell Directiu, que exercirà les funcions pre-
vistes a l’article 2.

b) Un Consell Assessor, encarregat de donar suport al
Consell Directiu per a la presa de decisions.

5.2. El Consell Directiu, presidit per la persona titular
del Departament de Treball i Indústria, es compon de:

Dues persones en representació del Departament de
Treball i Indústria, designades per la persona titular del
Departament.

Dues persones en representació del Departament de
Benestar i Família, designades per la persona titular del
Departament.

Una persona en representació del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques, designada per la
persona titular del Departament.

Una persona en representació del Departament d’Edu-
cació, designada per la persona titular del Departament.

Una persona en representació de la Secretaria General
de Joventut i una altra en representació de l’Institut
Català de la Dona, designades per la persona titular de
l’òrgan respectiu.

Quatre persones, designades pel Consell Assessor d’en-
tre els seus membres.

Quatre persones en representació de les organitzacions
sindicals més representatives i quatre persones en re-
presentació de les organitzacions empresarials més re-
presentatives.

Quatre persones en representació d’institucions dedica-
des a facilitar la conciliació de la vida laboral, famili-
ar i personal de les persones treballadores, nomenades
conjuntament pels titulars del Departament de Treball
i Indústria i del Departament de Benestar i Família.

La persona que exerceixi la presidència podrà desig-
nar un membres del Consell Directiu perquè la subs-
titueixi.

Serà secretari o secretària del Consell Directiu qui de-
signi la persona que exerceix la presidència, d’entre el
personal adscrit al Departament de Treball i Indústria.

5.3. El Consell Assessor estarà format per quinze mem-
bres, com a màxim, experts en matèria de conciliació
de la vida laboral, familiar i personal de les persones
treballadores, nomenats pel president del Consell Di-
rectiu, el qual també designarà, d’entre els membres
nomenats, la persona que l’ha de presidir.

ARTICLE 6. FUNCIONAMENT

El funcionament de l’Observatori Català de la Conci-
liació de la Vida Laboral, Familiar i Personal de les
Persones Treballadores s’ajustarà al que disposa la le-
gislació vigent aplicable als òrgans col·legiats de la
Generalitat de Catalunya, amb subjecció a la qual haurà
d’aprovar un reglament intern de funcionament.

3.01.02.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els vocals de l’Observatori que no pertanyin a l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya podran perce-
bre drets d’assistència per la concurrència a les reuni-
ons.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publica-
ció en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
aquells preceptes el compliment dels quals exigeix la
realització de despesa amb càrrec als Pressupostos de
la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci-
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició de llei d’equiparació dels
ajuts familiars a les famílies amb un fill
o filla amb discapacitat
Tram. 202-00047/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20928 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, i
M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article
106 i concordants del Reglament del Parlament, presen-
ta per a la seva tramitació la següent Proposició de llei
d’equiparació dels ajuts familiars a les famílies amb un
fill o filla amb discapacitat.

PROPOSICIÓ DE LLEI D’EQUIPARACIÓ DELS AJUTS FAMILI-
ARS A LES FAMÍLIES AMB UN FILL O FILLA AMB DISCAPA-
CITAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya establia, en la seva dis-
posició addicional divuitena, l’import dels ajuts per a
les famílies amb fills i filles a càrrec.

Aquests ajuts es concedeixen a les famílies amb fills i
filles a càrrec en edats compreses de 0 a 3 anys, i a les
famílies nombroses i monoparentals amb fills i filles a
càrrec d’edats compreses entre 0 i 6 anys.

Hi ha altres famílies, tot i així, que no pertanyen al
col·lectiu de les famílies nombroses ni monoparentals,

les quals reben l’ajut corresponent a una família nor-
mal, mentre la seva situació és bastant diferent. Són les
famílies amb un fill o filla discapacitat que, malgrat te-
nir-ne un sol fill a càrrec, tenen un nivell de despesa su-
perior al d’un sol fill sense cap tipus de discapacitat.

Les administracions públiques, en aquest cas la Gene-
ralitat de Catalunya, ha de contribuir en la mesura que
sigui possible a sufragar part de les majors despeses
que les famílies amb fills o filles amb discapacitat a
càrrec tenen a diferència de les altres famílies.

És per aquest motiu que es considera necessari que
s’equipari el tractament que reben les famílies amb un
fill o filla amb discapacitat al de les famílies nombro-
ses i monoparentals en concepte d’aquest ajut a les fa-
mílies.

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2004, DE 27
DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA PER A L’ANY 2005

Es modifica la disposició addicional divuitena de la
Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2005, que queda-
rà redactada de la següent manera:

«Disposició addicional divuitena. Ajuts per a les famí-
lies amb filles i fills a càrrec.

1. L’ajut per a les famílies amb fills a càrrec en edats
compreses entre zero i tres anys es fixa en 575 euros.

2. L’ajut per a les famílies nombroses i les famílies mo-
noparentals amb fills a càrrec d’una edat compresa en-
tre zero i sis anys, i per a les famílies amb un fill o filla
amb discapacitat a càrrec es fixa en 650 euros.

3. L’ajut per a les famílies en les quals s’hagi esdevin-
gut un part amb dos, tres o més de tres naixements es
fixa, respectivament, en 650 euros, 1.000 euros i 1.200
euros.

4. L’ajut per a les famílies amb una situació de vulne-
rabilitat especial a causa de part o adopció múltiple de
tres o més infants amb una edat compresa entre zero i
dotze anys es fixa en 2.400 euros o 3.200 euros, segons
el nivell d’ingressos, ponderats en funció del nombre
de membres de la unitat familiar, que ha d’establir el
Departament de Benestar i Família».

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupos-
tos de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del pro-
per exercici pressupostari.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per con-
seqüent, deroguen la disposició addicional divuitena
de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2005.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc-
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar
aquesta Llei.

SEGONA

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

ANNEX. REGLAMENTS I NORMES DE REFERÈNCIA

a) Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2005

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició de llei d’ajuts a les famílies
amb fills i filles a càrrec
Tram. 202-00048/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20929 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, i
M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article
106 i concordants del Reglament del Parlament, presen-
ta per a la seva tramitació la següent Proposició de llei
d’ajuts a les famílies amb fills i filles a càrrec.

PROPOSICIÓ DE LLEI D’AJUTS A LES FAMÍLIES AMB FILLS I
FILLES A CÀRREC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El gran repte per a la majoria de parelles que volen
conviure i tenir fills i filles és el poder compaginar el fet
que ambdós membres treballin fora de casa. La jorna-
da laboral, els horaris escolars, la insuficiència dels sis-
temes de llars d’infants, el poc desenvolupament del
sistema de llicències parentals, l’actitud poc compro-
mesa encara de la majoria dels homes amb les respon-
sabilitats familiars, les dificultats per retornar a la vida
laboral per aquelles dones que opten per abandonar
temporalment la seva feina, etc. Aquests són factors que
poden explicar les baixes taxes de fertilitat del nostre
país i el fort nivell de estrès al que estan sotmeses mol-
tes dones que treballen fora i es fan càrrec de casa seva.

Segons estudis recents, el desbordament que pot supo-
sar el combinar adequadament treball i família, no no-

més afecta directament la persona en forma d’estrès,
insatisfacció laboral i personal, menor rendiment i de-
dicació, etc., sinó que té conseqüències negatives per
l’empresa, ja que tota la situació que viu el treballador
o treballadora repercuteix de manera directa en la seva
productivitat i en la seva actitud i capacitat davant les
tasques diàries que du a terme.

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

Tots aquests elements, doncs, fan que sigui absoluta-
ment necessària augmentar les mesures que permetin
que sigui possible una qualitat de vida professional,
familiar i personal.

En aquest sentit, per tal de facilitar als pares i mares
amb fills i filles a càrrec la conciliació de la seva vida
laboral, familiar i personal, es proposa incrementar els
ajuts familiars.

Una família amb fills a càrrec ha de fer front, entre d’al-
tres, a despeses derivades de la seva conciliació de la
vida laboral, familiar i personal com ara guarderies,
cangurs, activitats extraescolars, etc.

Les administracions públiques, en aquest cas la Gene-
ralitat de Catalunya, ha de contribuir en la mesura que
sigui possible a sufragar part de les majors despeses
que les famílies amb fills a càrrec tenen a diferència de
les famílies sense fills.

Per aquest motiu, la present proposició de llei proposa
incrementar l’import dels ajuts dirigits a les famílies
amb fills a càrrec, així com establir la percepció dels
mateixos mitjançant un pagament anual únic que serà
meritat sencer per anys naturals entre l’any de naixe-
ment i l’any que el fill o filla faci els sis o vuit anys,
respectivament.

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2004, DE 27
DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA PER A L’ANY 2005

Es modifica la disposició addicional divuitena de la
Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2005, que queda-
rà redactada de la següent manera:

«Disposició addicional divuitena. Ajuts per a les famí-
lies amb filles i fills a càrrec.

1. L’ajut per a les famílies amb filles i fills a càrrec en
edats compreses entre els zero i els sis anys es fixa en
800 euros.

2. L’ajut per a les famílies nombroses i les famílies
monoparentals amb filles i fills a càrrec en edats com-
preses entre zero i vuit anys es fixa en 1.000 euros.

3. L’ajut per a les famílies en les quals s’hagi esdevin-
gut un part amb dos, tres o més de tres naixements es
fixa, respectivament, en 650 euros, 1.000 euros i 1.200
euros.

4. L’ajut per a les famílies amb una situació de vulne-
rabilitat especial a causa de part o adopció múltiple de
tres o més infants en edats compreses entre zero i els
dotze anys, es fixa en 2.400 o 3.200 euros, segons el
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nivell d’ingressos ponderats en funció del nombre de
membres de la unitat familiar que ha d’establir el De-
partament de Benestar i Família.

5. Aquest ajuts es faran efectius en un pagament anual
únic que es meritarà sencer per anys naturals entre
l’any de naixement i l’any que el fill o filla compleixi
els sis o vuit anys respectivament».

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupos-
tos de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del pro-
per exercici pressupostari.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per con-
seqüent, deroguen la disposició addicional divuitena
de la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2005.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern perquè dicti les normes de caràc-
ter reglamentari necessàries per a desplegar i aplicar
aquesta Llei.

SEGONA

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

ANNEX. REGLAMENTS I NORMES DE REFERÈNCIA

a) Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2005

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició de llei de modificació de
l’article 6 de la Llei 22/2003, del 4 de
juliol, de protecció dels animals
Tram. 202-00049/07

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Alter-
nativa
Reg. 21037 / Admissió a tràmit i tramesa al Con-
sell Executiu: Mesa del Parlament, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa, d’acord amb allò que preveuen
els articles 106 i següents del Reglament de la Cambra,

presenten la següent proposició de llei de modificació
de l’article 6 de la Llei 22/2003 de protecció dels ani-
mals

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels ani-
mals manifesta en el seu preàmbul «una clara declara-
ció de principis, en considerar els animals com a orga-
nisme dotats de sensibilitat psíquica, a més de física.
Això no vol dir res més que són mereixedors d’uns
drets propis de la seva condició animal.»

A partir d’aquest principi, la llei ha de preveure una
protecció integral de tots els animals i no deixar al
marge espectacles com, d’una banda, les curses de
braus, o de l’altra, els embolats ni el capllaçats, ja que
objectivament suposen un maltractament i comporten
dolor i patiment per l’animal. Cal, per tant, un pas més
en aquesta protecció, amb la prohibició de les curses de
braus que inclouen mort de l’animal.

En el cas dels embolats i capllaçats, la prohibició es farà
de manera progressiva, atenent a la important tradició
que representa en alguns territoris de Catalunya, espe-
cialment a les Terres de l’Ebre, i es regularà per via
reglamentària.

És per tot això que el grup parlamentari ICV-EA pre-
senta la següent

PROPOSICIÓ DE LLEI

ARTICLE 1

Addició a l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 22/2003,
de 4 de juliol, de protecció dels animals:

f) Les curses de braus i els espectacles amb braus que
incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les
«sorts» de la pics, de les banderilles i l’estoc.

g) Els correbous amb aplicació de torxes a les banyes
o correbous de foc, i els correbous amb l’ús de sogues
o bous capllaçats.

ARTICLE 2

El punt b de l’apartat 2 de l’article 6 quedarà redactat
de la següent manera:

b) Les festes amb bous sense mort de l’animal, ni l’ús
de sogues o torxes (correbous), en les dates i les loca-
litats on tradicionalment se celebren. En aquests casos
és prohibit infringir danys físics i psíquics als animals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Addició d’una Disposició addicional Novena

NOVENA

En relació a l’article 6.1.g, el Govern pot autoritzar, de
manera excepcional i exclusivament en els indrets on
aquestes pràctiques gaudeixen de tradició i arrelament
contrastats, la celebració d’aquests tipus de correbous,
sempre que es garanteixi la reducció progressiva del
seu nombre fins a la seva supressió en els termes que
s’estableixin per Reglament. Aquest procés es reforçarà
amb campanyes de sensibilització als territoris afectats
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i un pla de foment d’activitats alternatives als especta-
cles amb bous.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2005

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

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

3.10.17. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CON-
SELL CONSULTIU

Designació de tres membres del Con-
sell Consultiu de la Generalitat
Tram. 283-00002/07

Propostes de candidats
Reg. 20953 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR

DE CATALUNYA (REG. 20953)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
atès que concorre la causa tercera de l’article 4 de la
Llei 1/1981, de 25 de febrer, del Consell Consultiu de
la Generalitat, modificada per les Lleis 13/1985, de 25
de juny, i 4/1999, de 12 de juliol, en produir-se l’extin-
ció del mandat del conseller senyor Joaquim Borrell i
Mestre, i atès el que disposa l’article 4, apartat 3, de la
Llei esmentada pel que fa a la cobertura de les vacants,
es proposa la designació del senyor Joaquim Borrell i
Mestre com a membre del Consell Consultiu de la Ge-
neralitat, cosa que comunica als efectes legals oportuns.

S’adjunta el currículum del senyor Borrell i Mestre.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2005
Francesc Vendrell i Bayona

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

Propostes de candidats
Reg. 20995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI SOCILISTES - CIUTADANS

PEL CANVI (REG. 20995)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, d’acord amb allò que

estableix l’article 143 del Reglament de la Cambra,
comunica el següent candidat perquè sigui escollit pel
Parlament com a membre del Consell Consultiu de la
Generalitat:

– Sr. Pere Jover Presa

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2005

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu

Propostes de candidats
Reg. 21134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA

PEL GRUP PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

(REG. 21134)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 143 del Reglament del Parlament i l’article 3.1.a)
de la Llei 1/1981, de 25 de febrer, del Consell Consul-
tiu de la Generalitat de Catalunya, presenta la següent
candidatura per a la elecció de representants del Parla-
ment de Catalunya al Consell Consultiu de la Genera-
litat:

– Sr. Jaume Camps i Rovira

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2005

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la pràctica
de la tortura i altres tractes i penes cru-
els, inhumans i degradants infligits a
les persones detingudes
Tram. 250-00397/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
119)

Al BOPC 119, d’1 de desembre de 2004, a la pàgina 20.

On diu:

«Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi»

Ha de dir:

«Presentació: Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa
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per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió»

Proposició no de llei sobre l’impuls a
la televisió digital terrestre
Tram. 250-00509/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CRT, 12.04.2005

ESMENES PRESENTADES PELS G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI; D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 19367)

A L’APARTAT 3

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
d’Esquerra Republicana de Catalunya i
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

«3. Permetre a la Generalitat participar en la gestió de
l’espai radioelèctric respecte als operadors que tenen
com a àmbit territorial de cobertura el territori de
Catalunya o un àmbit inferior, així com preveure meca-
nismes de coordinació amb l’Estat per participar en la
planificació d’àmbit estatal.»

A L’APARTAT 4

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
d’Esquerra Republicana de Catalunya i
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

«4. Incrementar el nombre de canals digitals sota ges-
tió de les comunitats autònomes, especialment els pú-
blics, per poder oferir més continguts de caràcter na-
cional i interautonòmic, així com serveis de la societat
de la informació.»

A L’APARTAT 5

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi;
d’Esquerra Republicana de Catalunya i
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

«5. Fomentar mesures d’impuls a la televisió digital
terrestre i permetre la participació de la Generalitat en
tota comissió o grup de treball que l’Estat consideri
necessari crear per al seguiment de la transició del sis-
tema digital.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 12.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 20284)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
amb el Ministerio de Fomento la redacció del projecte
de construcció pel tram del Tren d’Alta Velocitat cor-
responent al corredor del Vallès i de l’estació pertinent
al Vallès Occidental, tenint en compte la reducció del
seu impacte ambiental i paisatgístic.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 12.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 20142)

APARTAT 2

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

«[…] en el mateix municipi i a l’inici de les obres tan
aviat com es tingui el projecte aprovat.»
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 12.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 20438)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a què,
mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, que ja dis-
posa de la redacció del projecte de les obres de cons-
trucció de la depuradora d’aigües residuals d’Isona i
un cop disposi de la redacció del projecte de les obres
de construcció de la depuradora de Figuerola d’Ocrau,
procedeixi a publicar la licitació de les obres d’ambdu-
es depuradores, abans del darrer trimestre de l’any
2006.»

Proposició no de llei sobre la creació
d’un servei discrecional d’autobusos
entre Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès) i Igualada (Anoia)
Tram. 250-00546/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 12.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 20143)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar
l’estudi de viabilitat del reforçament de l’oferta de

transport públic regular en autobús en el trajecte Igua-
lada - Vilafranca del Penedès, relacionada amb el con-
junt del corredor Manresa - Vilanova i la Geltrú.»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 12.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I EL GRUP PARLAMENTARI INICIATIVA

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 20550)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Iniciar durant l’any 2005 la tramitació de l’estudi in-
formatiu de la variant del municipi de Calldetenes.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21070).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21070).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21193).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 21.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.
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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 Margenat,
a Barcelona
Tram. 250-00564/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21070).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21193).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 21.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21193).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 21.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21070).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21193 i 21195).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 21.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21070).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües
residuals (EDAR) dels nuclis d’Escaló i
Estaron (Pallars Sobirà)
Tram. 250-00574/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 21051).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21195).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 21.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21070).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.04.2005 al 19.04.2005).

Finiment del termini: 20.04.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 18.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la gestió
del barri de l’Estació, a Sallent (Bages)
Tram. 250-00607/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre la protec-
ció del patrimoni industrial al barri del
Poble Nou de Barcelona
Tram. 250-00608/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la unitat educativa del CEIP
Bisbat d’Ègara, de Terrassa (Vallès
Occidental)
Tram. 250-00609/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre els efectius
dels cossos i les forces de seguretat
de l’Estat a les comarques de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00610/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.
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Proposició no de llei sobre els efectius
dels cossos i les forces de seguretat
de l’Estat a les comarques del Camp
de Tarragona
Tram. 250-00611/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del telèfon d’informació del cànon de
l’aigua, de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua
Tram. 250-00612/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre els talls de
llum en el barri de la Sagrada Família,
de Barcelona
Tram. 250-00613/07

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 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’ajuts per al finançament d’actu-
acions en el món rural
Tram. 250-00614/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la reducció
del preu dels abonaments dels trans-
ports públics per als estudiants i els
treballadors de les universitats
Tram. 250-00615/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de l’edat límit per a obtenir el títol de
transport «T-Jove»
Tram. 250-00616/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’educació infantil
i primària al barri del Centre, de Terras-
sa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00617/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un institut d’ensenyament
secundari a l’àrea de Ca n’Anglada -
carretera de Montcada, al districte II de
Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00618/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre d’educació infantil
i primària al barri de Roc Blanc, de Ter-
rassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00619/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 26.04.2005 al 03.05.2005).

Finiment del termini: 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 19.04.2005.

Proposició no de llei per a impulsar un
pacte social per a les famílies que im-
pliqui una nova cultura del temps i del
treball
Tram. 250-00620/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER IMPULSAR UN PACTE SOCIAL

PER A LES FAMÍLIES QUE IMPLIQUI UNA NOVA CULTURA

DEL TEMPS I EL TREBALL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La necessitat creixent d’accés a l’ocupació per part de
totes les persones adultes hàbils per al treball no ens ha
de fer oblidar la conveniència que tant homes com do-
nes, en determinades etapes de la vida, es puguin dedi-
car intensament a la vida familiar i personal. Si les pres-
tacions monetàries permeten als beneficiaris fer front
adequadament a les despeses que comporta mantenir una
família, les mesures de conciliació entre la vida laboral,

familiar i personal de les persones treballadores consis-
teixen o bé en serveis externs de suport destinats a les
famílies (com ara guarderies infantils, atencions a domi-
cili, etc.), o bé en excedències o reduccions de la jorna-
da laboral que permetin als mateixos interessats disposar
de més temps per a ells mateixos i la seva família.

Si la política familiar té com a objectiu aportar determi-
nats recursos als que en són beneficiaris, l’harmonitza-
ció de la vida laboral, familiar i personal deixa temps a
les persones perquè puguin dedicar-se a la seva família
i a ells mateixos.

Un dels elements importants de canvi a què han hagut
de fer front els sistemes de suport a les famílies és l’in-
crement de la participació de les dones en el mercat de
treball i, en particular, de les mares amb fills i filles
menors a càrrec. Avui hi ha un consens cada vegada
més gran sobre la necessitat de mesures que permetin
conciliar les responsabilitats familiars amb les profes-
sionals.

Segons estudis recents, el desbordament que pot supo-
sar el combinar adequadament treball, la família i la
vida personal, no només afecta directament la persona
en forma d’estrès, insatisfacció laboral i personal, me-
nor rendiment i dedicació, etc., sinó que té conseqüèn-
cies negatives per l’empresa, ja que tota la situació que
viu el treballador o treballadora repercuteix de mane-
ra directa en la seva productivitat i en la seva actitud i
capacitat davant les tasques diàries que du a terme.

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

Tot això, bàsicament ve condicionat per l’existència
d’horaris laborals, familiars i escolars, totalment autò-
noms, sense cap mena de coherència entre ells, i la
majoria de vegades fins i tot absolutament contraposats.

És per aquest motiu pel qual el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, dins el primer semestre del 2005,
un Pacte Social per a les Famílies que impliqui una
nova cultura del temps i el treball amb l’objectiu de
racionalitzar els horaris, de manera que veritablement
es pugui fer compatible la conciliació de la vida labo-
ral, familiar i personal de les persones treballadores.»

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU
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Proposició no de llei sobre el segui-
ment de les polítiques en matèria de
conciliació de la vida laboral, familiar i
personal de les persones treballado-
res
Tram. 250-00621/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE SEGUIMENT DE LES POLÍTIQUES

EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMI-
LIAR I PERSONAL DE LES PERSONES TREBALLADORES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tant des de la Generalitat de Catalunya com des de
l’Estat espanyol, ja fa anys que es treballa en mesures
per a avançar en la conciliació de la vida laboral, fami-
liar i personal de les persones treballadores.

Aquestes mesures han tingut un grau d’aplicació força
irregular sobretot per aquells treballadors i treballado-
res amb una relació laboral emparada en l’Estatut dels
Treballadors. Per contra, els treballadors i treballadores
de la funció pública s’han adaptat a les noves legislaci-
ons a mesura que entraven en vigor.

Aquesta aplicació irregular de les noves mesures con-
ciliadores de la vida laboral, familiar i personal pot
haver estat resultat de la manca d’informació o que re-
alment no hagin estat les adequades pel que es pretenia.

Aquesta situació d’incertesa significa un fre greu a
l’hora d’avançar en aquest i altres tants aspectes, és per
això que des de Convergència i Unió es proposa que
existeixi un veritable seguiment de les polítiques que
s’apliquin en l’àmbit de la conciliació de la vida labo-
ral, familiar i personal de les persones treballadores, per
tal de poder detectar si és la legislació la que falla o són
els instruments necessaris per a la seva aplicació, com
ara la informació.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, dins del Pla Anual d’Estadística,
amb caràcter anual, davant d’aquesta Cambra, un se-
guiment estadístic, desagregat per sexes i que tingui en
compte també el personal al servei de l’Administració
Pública, de les mesures vigents i endegades en matèria

de conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores, així com el seu grau d’apli-
cació»

Palau del Parlament, a 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de les empreses socialment i fami-
liarment responsables
Tram. 250-00622/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE PROMOCIÓ DE LES EMPRESES

SOCIALMENT I FAMILIARMENT RESPONSABLES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores és actualment un dels aspec-
tes que més preocupa als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i que té conseqüències tan visibles com el
retard en l’edat dels pares i mares de tenir el primer fill
o la decisió de no tenir-ne.

La presència cada vegada més generalitzada de la dona
al mercat de treball, les ganes de dur a terme una vida
professional plena per part dels dos membres de la fa-
mília, així com la voluntat de ser pares i mares, formar
una família o la realització personal en qualsevol àm-
bit, comporta actualment una situació on difícilment
una persona es pot trobar bé en tots els àmbits alhora.

La família, així com també l’empresa, l’entorn laboral
i social, són directament i indirectament receptors
d’aquest malestar que comporta la dificultat de compa-
ginar la vida laboral, familiar i personal.

Sent d’aquesta manera un problema que afecta a la to-
talitat dels agents econòmics i socials de la població, és
necessari que tothom contribueixi en la seva resolució.

Des del sector empresarial moltes vegades s’ha vist
aquest aspecte com un element contrari a les aspiraci-
ons empresarials. Aquesta visió s’ha anat suavitzant al
mateix temps que s’ha demostrat que la manca de con-
ciliació pot comportar situacions d’estrès, poca motiva-
ció o baix rendiment dels treballadors i suposar, fins i
tot, costos indirectes més elevats per a l’empresa que la
implantació de mesures flexibilitzadores.
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Per aquest motiu, cada vegada són més les empreses
que adopten mesures per tal de fer factible la concilia-
ció de la vida laboral, familiar i personal dels seus tre-
balladors i treballadores. Són les anomenades empreses
familiarment/socialment responsables. Empreses que
reconeixen i integren dins de les seves pròpies operaci-
ons les preocupacions socials i familiars.

L’aplicació d’aquests criteris familiarment i socialment
responsables no ha de comportar cap càrrega addicio-
nal a l’empresa; ans al contrari, ha de revertir en el seu
benefici. Val a dir, que segons un estudi publicat en
l’Academy of Management Journal, existeix una forta
relació entre l’empresa amb una cultura familiarment
responsable i els resultats que obté.

Actualment a Catalunya el nombre d’empreses que han
dissenyat i implantat programes per a avançar en la seva
responsabilitat laboral, familiar i personal són molt
poques. És per aquest motiu pel qual el Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar un informe sobre les mesures a
impulsar per part del Govern per a fomentar la res-
ponsabilitat familiar i social de les empreses, després
d’un intens diàleg amb el món empresarial, les orga-
nitzacions sindicals i les entitats de la societat civil, i
que contempli, entre d’altres, actuacions: la creació
d’una certificació d’empresa familiarment responsa-
ble i l’atorgament de mèrits en els concursos públics
per a aquelles empreses que puguin acreditar aques-
ta especial sensibilitat per a la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal dels seus treballadors i tre-
balladores».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal a les empreses
Tram. 250-00623/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20933 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE PROMOCIÓ DE LA CONCILIACIÓ

DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL A LES EMPRE-
SES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores és actualment un dels aspec-
tes que més preocupa als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya i que té conseqüències tan visibles com el
retard en l’edat dels pares i mares de tenir el primer fill
o la decisió de no tenir-ne.

La presència cada vegada més generalitzada de la dona
al mercat de treball, les ganes de dur a terme una vida
professional plena per part dels dos membres de la fa-
mília, així com la voluntat de ser pares i mares, formar
una família o la realització personal en qualsevol àm-
bit, comporta actualment una situació on difícilment
una persona es pot trobar bé en tots els àmbits alhora.

La família, així com també l’empresa, l’entorn laboral
i social, són directament i indirectament receptors
d’aquest malestar que comporta la dificultat de compa-
ginar la vida laboral, familiar i personal.

Recents i nombrosos estudis demostren que la dificul-
tat de conciliar la vida laboral, familiar i personal per
part dels treballadors i treballadores comporta conse-
qüències negatives per a les empreses. Estrès, insatis-
facció laboral, baix rendiment, etc. són elements que
provoquen a les empreses unes despeses creixents, una
productivitat menor, un entorn laboral insatisfactori i,
fins i tot, la pèrdua de treballadors claus.

L’empresa és doncs una de les primeres interessades en
facilitar als seus treballadors i treballadores la concili-
ació laboral, familiar i personal. No obstant això, les
empreses que adopten mesures flexibilitzadores en
aquest àmbit també han d’assumir una sèrie de costos
que les porten, generalment, a fer marxa enrera en la
seva adopció.

Per tal d’avançar en la conciliació i facilitar al món
empresarial l’adopció de mesures que l’afavoreixin, des
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió es con-
sidera necessari que es compensi d’alguna manera a
aquelles empreses que, mitjançant la implantació de
diferents mesures, apostin per facilitar als seus treballa-
dors i treballadores la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal.

Una manera d’abordar aquesta compensació és promo-
vent des del Govern de Catalunya que a nivell estatal es
modifiqui la llei reguladora de l’impost sobre societats
introduint una deducció del 10% en la quota per a aque-
lles empreses compromeses i actives en matèria de con-
ciliació laboral, familiar i personal dels seus treballa-
dors i treballadores.

És per aquest motiu pel qual el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a impulsar les accions necessà-
ries per tal que el Govern de l’Estat espanyol impulsi la
modificació de la llei que regula l’impost sobre socie-
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tats una deducció del 10% en la quota aplicable a aque-
lles empreses que adoptin mesures per a afavorir la
conciliació laboral, familiar i personal dels seus treba-
lladors i treballadores».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de la conciliació laboral, familiar i
personal de les persones treballado-
res en la negociació col·lectiva
Tram. 250-00624/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20934 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI D’INTRODUCCIÓ DE LA CONCILIA-
CIÓ LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL DE LES PERSONES

TREBALLADORES EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores és actualment un dels proble-
mes que més preocupen als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya. Són molts moments al llarg de la vida pro-
fessional d’un treballador o treballadora en els quals
aquest o aquesta té dificultats per a compaginar-la amb
la seva vida familiar i personal.

D’entre tots els agents econòmics i socials afectats per
aquesta dificultat i capaços de contribuir en la seva
millora, hi ha la negociació col·lectiva.

Actualment, la presència de la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal de les persones treballado-
res en la negociació col·lectiva és encara molt petita.
Segons un estudi realitzat per la patronal CEOE, l’any
2003 només un 19% dels convenis col·lectius incorpo-
raven algun tipus de millora per a afavorir la concilia-
ció de la vida laboral, familiar i personal. Val a dir que
la conciliació que es feia en aquests convenis se centra-
va únicament en els permisos de lactància o la reduc-
ció de jornada.

Entre tots els agents que intervenen en la negociació
col·lectiva i també per part de la patronal existeix el
convenciment que caldria anar més enllà en matèria de
conciliació i aprofitar per a incloure noves clàusules.

És per aquest motiu que aquesta proposició no de llei
que presenta Convergència i Unió pretén incrementar el

pes de la conciliació de la vida laboral, familiar i per-
sonal de les persones treballadores dins les negociaci-
ons dels convenis col·lectius.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a fomentar la introducció de la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les
persones treballadors dins de la negociació col·lectiva.

En aquest sentit, es potenciarà la introducció de clàu-
sules que contemplin:

– la implantació de dies per assumptes propis.

– la millora de les excedències, bàsicament pels casos
de maternitat i paternitat.

– els còmputs anuals dels horaris de treball.

– la concessió de beneficis extrajurídics com ara les
assegurances o altres ajuts per a la família.

– una major flexibilitat d’aplicació de les mesures de
mobilitat per als treballadors amb responsabilitats fami-
liars.

– mesures per a racionalitzar el temps de treball.

– horaris de treball de caràcter flexible.

– l’increment dels contractes de treball fixos a temps
parcial i de caràcter temporal-reversible, tot evitant la
precarietat.

– polítiques de serveis com ara els serveis de guarde-
ria».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la introduc-
ció de l’agent de la conciliació en les
comissions paritàries dels convenis
col·lectius
Tram. 250-00625/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:
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PROPOSICIÓ NO DE LLEI D’INTRODUCCIÓ DE L’AGENT DE

LA CONCILIACIÓ EN LES COMISSIONS PARITÀRIES DELS

CONVENIS COL·LECTIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores va estretament lligada a les
polítiques per a la igualtat de tracte home-dona en el
terreny laboral.

Sense cap mena de dubte, la compaginació per part de
la dona de la vida familiar i la seva carrera professional
l’han dut a una situació més dèbil en el terreny laboral,
que pot il·lustrar-se en el fet de tenir un menor salari per
mateix lloc de treball.

Realment aquesta discriminació s’ha anat reduint any
rere any i, si bé encara existeixen pràctiques discrimi-
natòries, són cada vegada menors. Malgrat això, cal que
la totalitat dels agents socials segueixin treballant en
pro de la igualtat i una manera és avançant en la con-
ciliació de la vida laboral, familiar i personal en el sí de
les empreses.

Tant els empresaris com els treballadors és necessari
que assumeixin la conciliació i la introdueixin a totes
les polítiques sorgides des de l’empresa. Per aquest
motiu, es considera que seria convenient la introducció
d’una figura neutral en les Comissions Paritàries dels
diferents convenis col·lectius que vetllés per la concili-
ació de la vida laboral, familiar i personal de les perso-
nes treballadores.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les mesures necessàries, a nivell
de Catalunya i davant del Govern de l’Estat espanyol,
per tal d’impulsar la creació de l’Agent de la Concili-
ació Laboral, Familiar i Personal en les Comissions
Paritàries dels diferents convenis col·lectius, el qual tin-
gui la funció de sensibilitzar als representants dels tre-
balladors i treballadores i als empresaris i empresàries
sobre la conciliació de la vida laboral, familiar i perso-
nal de les persones treballadores, faci propostes en la
negociació dels convenis col·lectius en aquesta matèria,
vetllant, al mateix temps, per la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes en el sí de les empreses».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre els desple-
gament de la Llei 18/2003, de suport a
les famílies
Tram. 250-00626/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER DESPLEGAR LA LLEI DE SU-
PORT A LES FAMÍLIES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La família constitueix un dels nuclis bàsics de la nos-
tra societat. En el seu sí, s’hi formen i desenvolupen els
nens i nenes que esdevindran els adults del demà. Per
aquest motiu, cal que la família sigui un espai d’afec-
te i suport mutu i pugui esdevenir garantia del benestar
de les persones i del seu desenvolupament.

Entenem que és necessari seguir avançant en la imple-
mentació de polítiques integrals de recolzament a la
família, amb l’objectiu de crear un entorn favorable per
a la seva constitució i enfortiment i evitar totes aquelles
situacions desavantatjoses respecte al seu accés a deter-
minats béns econòmics, socials i culturals.

Aquesta política familiar que cal desenvolupar ha de
basar-se en la igualtat entre dona i home, i ha de con-
templar necessàriament l’heterogeneïtat de models de
família existent avui en dia.

En aquesta línia, l’any 2003 es va aprovar la Llei
18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies, amb la
finalitat d’establir les bases i les mesures per a una po-
lítica de suport i protecció a la família, entesa com a eix
vertebrador de les relacions humanes i jurídiques entre
els seus membres i com àmbit de transferències com-
pensatòries intrageneracionals i intergeneracionals.

Aquesta llei tenia uns objectius i uns destinataris esta-
blerts, alhora que preveia quines serien les prestacions
econòmiques pertinents per a cada destinatari.

Es va acordar que el Govern, mitjançant un decret, des-
plegaria la llei. Després d’un any i mig de la publicació
de la mateixa encara avui no s’ha procedit a la regula-
ció del decret.

És per aquest motiu pel qual el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent:

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 175 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 25 d’abril de 2005

33

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a publicar, en el termini de tres mesos, el de-
cret de desplegament de la Llei de suport a les famíli-
es, així com establir un calendari concret d’aplicació
dels ajuts previstos a la Llei».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la creació
del fons de garantia de pensions ali-
mentàries i compensatòries
Tram. 250-00627/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE CREACIÓ DEL FONS DE GARAN-
TIA DE PENSIONS ALIMENTÀRIES I COMPENSATÒRIES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli-
es va entrar en vigor el 16 de gener de l’any 2004, amb
la voluntat d’adoptar mesures de suport per a les famí-
lies enfront dels nous reptes socials com l’allargament
de la vida, la incorporació massiva de la dona al món
del treball i la necessitat de conciliar la vida laboral i
familiar. Aquestes polítiques s’han de projectar en àm-
bits com la solidaritat intergeneracional, la protecció
dels infants i els adolescents, l’ocupació i el dret al tre-
ball fet que comporta una redistribució de reconeixe-
ments i de responsabilitats entre el paper de les famílies
dins la nostra societat i l’actuació de les institucions.

Aquesta llei disposa sobre diferents aspectes per donar
un suport integral a la família, entre els quals en destaca
les mesures destinades a les famílies en situació de risc
d’exclusió social.

En aquest sentit, l’article 44 de la Llei preveu la cons-
titució d’un fons de garantia per a cobrir, preferent-
ment, l’impagament de pensions alimentàries i, addi-
cionalment, l’impagament de pensions compensatòries.

Passat més d’un any i mig des de l’aprovació de la Llei
18/2003 i no havent-se produït encara el seu desplega-
ment, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el termini de tres mesos, a
adoptar mesures destinades a les famílies en situació de
risc d’exclusió social com ara la constitució d’un fons
de garantia per a cobrir, preferentment, l’impagament
de pensions alimentàries, i addicionalment, l’impaga-
ment de pensions compensatòries».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’ajut a les
famílies per a l’aplicació de tècniques
de reproducció assistida
Tram. 250-00628/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20938 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI D’AJUT A LES FAMÍLIES PER A

L’APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli-
es va entrar en vigor el 16 de gener de l’any 2004, amb
la voluntat d’adoptar mesures de suport per a les famí-
lies enfront dels nous reptes socials com l’allargament
de la vida, la incorporació massiva de la dona al món
del treball i la necessitat de conciliar la vida laboral i
familiar. Aquestes polítiques s’han de projectar en àm-
bits com la solidaritat intergeneracional, la protecció
dels infants i els adolescents, l’ocupació i el dret al tre-
ball fet que comporta una redistribució de reconeixe-
ments i de responsabilitats entre el paper de les famílies
dins la nostra societat i l’actuació de les institucions.

Aquesta Llei disposa sobre diferents aspectes per a do-
nar un suport integral a la família, entre els quals en des-
taca la conciliació de la vida laboral, familiar i personal,
necessària per a poder mantenir la família com a nucli de
desenvolupament personal i col·lectiu, i per a afavorir la
igualtat entre homes i dones en la plena integració al
mercat laboral i en l’assumpció de responsabilitats com-
partides familiars.

Per tal de donar el suport adequat a la família, l’article
13 de la Llei preveu la convocatòria d’ajuts per a l’apli-
cació de tècniques de reproducció assistida.
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Donada la necessitat de moltes parelles de recórrer a
l’aplicació de tècniques de reproducció assistida per tal
de fer realitat la seva voluntat de ser pares i mares, el
Grup Parlamentari de Convergència i Unió presenta la
següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a promoure, en el termini màxim
de tres mesos, la convocatòria d’ajuts per a l’aplicació
de tècniques de reproducció assistida en el sentit que
preveu l’article 13 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de
suport a les famílies».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre els serveis
d’atenció precoç de caràcter universal
Tram. 250-00629/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DELS SERVEIS D’ATENCIÓ PRECOÇ

DE CARÀCTER UNIVERSAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli-
es va entrar en vigor el 16 de gener de l’any 2004, amb
la voluntat d’adoptar mesures de suport per a les famí-
lies enfront dels nous reptes socials com l’allargament
de la vida, la incorporació massiva de la dona al món
del treball i la necessitat de conciliar la vida laboral i
familiar. Aquestes polítiques s’han de projectar en àm-
bits com la solidaritat intergeneracional, la protecció
dels infants i els adolescents, l’ocupació i el dret al tre-
ball fet que comporta una redistribució de reconeixe-
ments i de responsabilitats entre el paper de les famílies
dins la nostra societat i l’actuació de les institucions.

Aquesta llei disposa sobre diferents aspectes per donar
un suport integral a la família, entre els quals en destaca
les mesures de suport a infants i adolescents.

En aquest sentit, l’article 29 de la Llei preveu l’establi-
ment de serveis d’atenció precoç de caràcter universal.

Passat més d’un any i mig des de l’aprovació de la Llei
18/2003 i no havent-se produït encara el seu desplega-

ment, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, en un període de tres mesos, a
fomentar les mesures de suport a infants i adolescents
previstes a l’article 29 la Llei 18/2003, de 4 de juliol,
com dotar els serveis d’atenció precoç de caràcter uni-
versal».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’ajut a les
estades de lleure d’infants i adoles-
cents en els períodes de vacances
Tram. 250-00630/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI D’AJUT A LES ESTADES DE LLEU-
RE D’INFANTS, NOIS I NOIES EN ELS PERÍODES DE VACAN-
CES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli-
es va entrar en vigor el 16 de gener de l’any 2004, amb
la voluntat d’adoptar mesures de suport per a les famí-
lies enfront dels nous reptes socials com l’allargament
de la vida, la incorporació massiva de la dona al món
del treball i la necessitat de conciliar la vida laboral i
familiar. Aquestes polítiques s’han de projectar en àm-
bits com la solidaritat intergeneracional, la protecció
dels infants i els adolescents, l’ocupació i el dret al tre-
ball fet que comporta una redistribució de reconeixe-
ments i de responsabilitats entre el paper de les famílies
dins la nostra societat i l’actuació de les institucions.

Aquesta llei disposa sobre diferents aspectes per donar
un suport integral a la família, entre els quals en destaca
les mesures de suport a infants i adolescents.

En aquest sentit, l’article 35 de la Llei preveu promoure
ajudes per a facilitar estades de lleure durant els perí-
odes de vacances, tenint en compte el nivell d’ingres-
sos, el nombre de persones discapacitades a càrrec i el
nombre de membres de la família.
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Passat més d’un any i mig des de l’aprovació de la Llei
18/2003 i no havent-se produït encara el seu desplega-
ment, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el termini de tres mesos, a
fomentar les mesures de suport a infants i adolescents
previstes a l’article 35 la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de
suport a les famílies, per tal de facilitar estades de lleure
durant els períodes de vacances, tenint en compte el
nivell d’ingressos, el nombre de persones discapacita-
des a càrrec i el nombre de membres de la família, i
regular els establiments destinats al lleure infantil per
tal de garantir-ne la qualitat i la seguretat».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el foment
del repartiment igualitari de les res-
ponsabilitats familiars entre els mem-
bres de la parella
Tram. 250-00631/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE FOMENT DEL REPARTIMENT

IGUALITARI ENTRE ELS MEMBRES DE LA PARELLA DE LES

RESPONSABILITATS FAMILIARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Habitualment s’atribueixen les dificultats actuals per a
la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores a la cada vegada més impor-
tant introducció de la dona al mercat de treball.

Evidentment és un dels factors claus per a entendre
aquest fenomen, malgrat que no sigui l’únic. Tradicio-
nalment s’ha entès que era la dona qui s’havia de fer
càrrec dels fills i de la casa mentre l’home treballava
fora de casa. Ara els temps han canviat: tant l’home
com la dona treballen fora de casa, però segueix ha-
vent-hi, en molts casos, la concepció que la dona és qui
ha de tenir cura de les responsabilitats familiars.

Aquesta realitat, que està resultant força difícil de can-
viar, comporta encara més dificultats a l’hora d’avan-

çar cap a la conciliació de la vida laboral, familiar i
personal de les dones i dels homes. Per un costat, la
persona que s’hagi de fer càrrec tota sola de les tasques
familiars, difícilment podrà realitzar plenament la seva
capacitat professional. Per l’altre costat, la persona que
dediqui tot el seu temps al treball, difícilment podrà
establir els lligams familiars que comporta ser a casa i
tenir cura dels fills i filles, així com d’altres lligams
personals.

El repartiment igualitari de les tasques familiars perme-
tria als membres de la parella la realització professio-
nal de cada un d’ells al mateix temps que gaudir de la
condició de pares i mares, i de la vida social en gene-
ral, d’una forma més equilibrada.

És per aquest motiu que des de Convergència i Unió
considerem del tot necessari i imprescindible que des
de les institucions s’engeguin campanyes dirigides a
sensibilitzar a la totalitat de la població dels avantatges
que comporta un repartiment a parts iguals de les tas-
ques familiars entre els membres de la família, inclosos
els fills i filles, si és que n’hi ha.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en el termini de vuit mesos, un
programa de campanyes de sensibilització per tal de
promoure el repartiment a parts iguals entre els mem-
bres de la parella de les responsabilitats familiars».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre el foment
de l’ús del dret dels pares al descans
per paternitat
Tram. 250-00632/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20942 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE FOMENT DE L’ÚS DEL DRET

DELS PARES AL DESCANS PER PATERNITAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ja fa anys que a l’Estat espanyol existeix el dret dels
pares a gaudir de part del període de descans per mater-
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nitat adreçat a les dones que han estat mares. Malgrat
aquest dret, han estat molt pocs els pares que a l’Es-
tat espanyol i a Catalunya s’hi han acollit (a l’entorn
d’un 2%).

L’adopció d’aquesta mesura per part del legislador i
dels grups polítics que hi varen donar suport no respo-
nia únicament a treure pressió als empresaris a l’hora
de contractar una dona, sinó que es buscava també dis-
criminar positivament als homes en un aspecte en el
qual poques vegades se’ls ha tingut en compte: la seva
paternitat.

Malgrat aquesta voluntat, el Govern espanyol en aquest
cas, sigui pels motius que sigui, no va donar als ciutadans
la suficient informació ni va fomentar fomentar-ne el seu
ús, provocant d’aquesta manera que el gaudiment
d’aquest dret per part dels pares hagi estat pràcticament
nul des que es va instaurar.

Ara, des dels diferents Parlaments, s’està intentant avan-
çar encara més en aquest dret, establint un dret individual
pel pare, no sotmès a la voluntat de la mare, i facilitant
d’aquesta manera el seu gaudiment.

Evidentment, l’adopció d’aquesta nova mesura, així
com el gaudiment del dret actual, no tindrà cap mena de
transcendència si no és que des de les institucions, tan
estatals com autonòmiques en el nostre cas, es duguin
a terme campanyes informatives i de foment d’aquest
dret.

Des de Convergència i Unió considerem que és un dret
dels pares poder gaudir dels seus fills i filles durant els
seus primers dies de vida i que aquest dret no serà com-
plet si no se’n dóna des de les institucions la informa-
ció pertinent.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a promoure campanyes informatives per donar
a conèixer a la societat catalana, especialment als pares,
els drets que els atorga la legislació catalana i estatal
vigent relativa a l’oportunitat de gaudir de part del pe-
ríode de descans per maternitat dirigit inicialment a les
mares, i fomentar-ne el seu ús.

Així mateix, també s’iniciaran campanyes per donar a
conèixer la propera reforma de la llei estatal de l’Esta-
tut dels Treballadors i de la Funció Pública que perme-
trà als pares disposar d’un permís de paternitat exclu-
siu per a ells».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez; diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre les campa-
nyes de sensibilització de l’empresa-
riat per a afavorir la conciliació de la
vida laboral, familiar i personal de les
persones treballadores
Tram. 250-00633/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20943 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, i M. Glòria Renom i Vallbona, Diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord
amb el que estableixen els articles 134 i 135 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE CAMPANYES DE SENSIBILITZA-
CIÓ A L’EMPRESARIAT PER A AFAVORIR LA CONCILIACIÓ DE

LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL DE LES PERSONES

TREBALLADORES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famíli-
es va entrar en vigor el 16 de gener de l’any 2004, amb
la voluntat d’adoptar mesures de suport per a les famí-
lies enfront dels nous reptes socials com l’allargament
de la vida, la incorporació massiva de la dona al món
del treball i la necessitat de conciliar la vida laboral i
familiar. Aquestes polítiques s’han de projectar en àm-
bits com la solidaritat intergeneracional, la protecció
dels infants i els adolescents, l’ocupació i el dret al tre-
ball fet que comporta una redistribució de reconeixe-
ments i de responsabilitats entre el paper de les famílies
dins la nostra societat i l’actuació de les institucions.

Aquesta llei disposa sobre diferents aspectes per donar
un suport integral a la família, entre els quals en destaca
la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de
les persones treballadores, necessària per a poder man-
tenir la família com a nucli de desenvolupament perso-
nal i col·lectiu, i per a afavorir la igualtat entre homes i
dones en la plena integració al mercat laboral i en l’as-
sumpció de responsabilitats compartides familiars.

En aquest sentit, l’article 26 de la Llei preveu la realit-
zació de campanyes de sensibilització dirigides a les
empreses perquè apliquin respecte a llurs treballadors
i treballadores mesures de conciliació de la vida labo-
ral, familiar i personal.

Passat més d’un any i mig des de l’aprovació de la Llei
18/2003 i no havent-se produït encara el seu desplega-
ment, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, en el termini màxim de tres
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mesos, a engegar, d’acord amb l’article 26 de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, cam-
panyes de sensibilització dirigides a empreses que afa-
voreixin la conciliació de la vida laboral, familiar i per-
sonal dels seus treballadors i treballadores».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep Ll.
Cleries i Gonzàlez, diputat del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la implanta-
ció del xec-llar d’infants
Tram. 250-00634/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Irene Rigau i Oliver, i M.
Glòria Renom i Vallbona, Diputades del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI D’IMPLANTACIÓ DEL «XEC-LLAR

D’INFANTS»

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’existència de fills menors de 3 anys en una família
implica que per poder conciliar de forma efectiva la
vida laboral, familiar i personal dels seus membres
s’hagi de fer front a unes despeses a voltes molt eleva-
des per a l’economia familiar.

Quan les dificultats de conciliar la vida laboral, fami-
liar i personal arriba a afectar als avis i àvies encara en
edat de treballar o simplement no se’n poden ocupar,
per molts pares i mares l’única solució viables és por-
tar els fills i filles a una llar d’infants o contractar a una
persona que tingui cura d’ells.

Sigui quin sigui el cas, els pares i mares tenen unes
despeses moltes vegades superiors allò que la seva eco-
nomia els permet.

És per aquest motiu que es considera necessari que
l’administració pública contribueixi a fer front a aques-
ta despesa creant un nou ajut que, inicialment serà im-
plantat en funció del nivell de renda, però que s’espe-
ra que arribi a ser universal.

Aquest ajut, el «xec-llar d’infants», que rebrien les fa-
mílies per a cada fill o filla a càrrec d’edat compresa
entre 0 i 3 anys, tindria la finalitat de compensar la des-
pesa realitzada en concepte de guarda dels seus fills i
filles, tant en cas de dur-los a una llar d’infants com en
el cas de tenir contractada una persona per a la presta-
ció del mateix servei.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a promoure, al llarg de 2005, les
modificacions necessàries per tal d’implantar un “xec-
llar d’infants” que s’adeqüi als següents principis:

– Serà de progressiva implantació segons el nivell de
renda fins a arribar a la universalitat.

– Ha d’equivaler a l’aportació que en el programa de
col·laboració amb les corporacions locals s’estableix
per al mòdul de funcionament a les llars d’infants de
titularitat pública».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Irene
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de serveis de guarderia
Tram. 250-00635/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Irene Rigau i Oliver, i M.
Glòria Renom i Vallbona, Diputades del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI D’INCREMENT DE L’OFERTA DE

SERVEIS DE GUARDERIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’existència de fills menors de 3 anys en una família
implica una major dificultat a l’hora de conciliar la
vida laboral, familiar i personal. És per això que exis-
teix un ampli consens en la nostra societat respecte la
necessitat d’incrementar l’oferta de serveis per a aque-
lles famílies amb fills i filles a càrrec menors de 3 anys
que necessiten compatibilitzar la seva vida laboral i fa-
miliar.

L’increment de l’oferta de serveis passa inevitablement
per potenciar els serveis de guarderia i per això cal que
aprofitem totes les oportunitats.

Evidentment les administracions públiques juguen un
paper importantíssim en aquest camp, però hi ha altres
agents, com ara la iniciativa privada que també poden
contribuir en potenciar aquests serveis.

És per això que es proposa una actuació conjunta, en-
tre la iniciativa pública i la iniciativa privada, que per-
meti incrementar l’oferta de places de guarderia, amb
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la llibertat total dels pares i mares d’escollir el model de
servei que volen per als seus fills i filles.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya, en el marc d’un major
impuls dels serveis de guarderia per a les famílies cata-
lanes, insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

1. Complir el compromís adquirit de crear 30.000 no-
ves places d’infants del 2004 al 2008, repartint-les ade-
quadament en funció de les necessitats del territori.

2. Impulsar un Pla de guarderies als polígons industri-
als que permeti a aquells treballadors i treballadores
que ho desitgin portar els seus fills i filles a una llar
d’infants a prop del seu lloc de treball.

3. Modificar la normativa necessària, així com impul-
sar la modificació d’aquella que no correspongui a les
competències pròpies de la Generalitat de Catalunya,
per tal de flexibilitzar les condicions i requisits mínims
per a autoritzar la creació de llars d’infants dins de les
empreses, sens perjudici de la seguretat dels infants.

4. Impulsar davant del Govern espanyol un marc fiscal
favorable per a aquelles empreses que optin per oferir,
de manera directa o bé mitjançant convenis, serveis de
guarderia per als fills i filles de treballadors i treballa-
dores de manera gratuïta o a un preu inferior al de
mercat».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Irene
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal a les escoles i llars
d’infants
Tram. 250-00636/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 20946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Irene Rigau i Oliver, i M.
Glòria Renom i Vallbona, Diputades del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE PROMOCIÓ DE LA CONCILIACIÓ

DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL A LES ESCO-
LES I LLARS D’INFANTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La necessitat creixent d’accés a l’ocupació per part de
totes les persones adultes hàbils per al treball no ens ha
de fer oblidar la conveniència que tant homes com do-
nes, en determinades etapes de la vida, es puguin dedi-
car intensament a la vida familiar. Si les prestacions
monetàries permeten als beneficiaris fer front adequa-
dament a les despeses que comporta mantenir una fa-
mília, les mesures de conciliació entre la vida laboral i
familiar consisteixen, entre altres, a serveis externs de
suport destinats a les famílies (com ara llars d’infants,
etc.).

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

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

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

La regulació dels horaris escolars constitueix una de les
qüestions clau que afecta el benestar de les famílies i
que suscita un debat molt viu. Per als pares l’activitat
econòmica dels quals se situa fora de la llar, la incom-
patibilitat entre els seus ritmes de treball i els horaris i
les vacances escolars els pot representar molts malde-
caps.

És per aquest motiu que Convergència i Unió proposa
que s’avanci en aquelles mesures que permetin la com-
patibilització dels horaris escolars i laborals, racionalit-
zant els horaris escolars i els períodes de vacances.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure dins del proper Pacte per a l’Educa-
ció mesures que avancin en la compatibilització dels
horaris escolars i laborals, racionalitzant els horaris
escolars i els períodes de vacances.

En aquest sentit, es proposa, que entre d’altres aspec-
tes, es contempli:

– Presentar un informe sobre la viabilitat de les escoles
a obrir des de les 8 h fins a les 19 h, tot promovent ac-
tivitats complementàries i extraescolars, amb ajuts per
part de les administracions públiques a les associacions
de mares i pares d’alumnes.
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– Promoure la flexibilitat d’horaris a les llars d’infants
públiques per tal d’adaptar-les a les necessitats dels
pares i mares».

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Irene
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU; M. Glòria
Renom i Vallbona, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la Llar d’Avis de Jubilats i Pensio-
nistes Sant Bernat Calbó, a Reus (Baix
Camp)
Tram. 250-00637/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21014 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Carles Pellicer i Punyed,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Barri Fortuny de Reus (Baix Camp) és un barri situat
a la part sud de la ciutat que va desenvolupar-se durant
els anys 60.

En aquest Barri, s’hi troba ubicada, en la glorieta Ramir
Ortega, la Llar d’Avis de Jubilats i Pensionistes St.
Bernat Calbó, que presta els seus serveis i activitats al
conjunt de persones del Barri. Aquesta Llar disposa
d’unes instal·lacions no massa grans per realitzar la seva
tasca de suport a la gent gran. Per donar-li més possi-
bilitat de serveis, i aprofitant la venda d’un local annex,
es va procedir, per part de l’anterior Govern de la Ge-
neralitat a l’adquisició del mateix, per procedir a la seva
ampliació. L’ampliació suposaria una millor qualitat
d’habitabilitat i de serveis per als usuaris, així com la
possibilitat de poder realitzar noves activitats.

Tanmateix, i després d’un llarg període de temps sen-
se que hi hagi hagut cap novetat en l’ampliació, les
necessitats d’espai que actualment necessita la Llar
d’Avis de Jubilats i Pensionistes St. Bernat Calbó s’han
agreujat per l’increment, tant d’usuaris, com d’activi-
tats que es realitzen.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Iniciar en el període màxim de tres mesos les obres
d’ampliació de la Llar d’Avis de Jubilats i Pensionistes
St. Bernat Calbó de Reus amb les corresponents dota-
cions de mobiliari i equipaments per a ser utilitzats pels

seus usuaris en el desenvolupament de les seves activi-
tats.»

Parlament de Catalunya, 5 abril de 2005

Felip Puig i Godes Carles Pellicer i Punyed
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la prioritza-
ció de la continuïtat del projecte de
canalització del riu Congost, al pas per
Aiguafreda (Vallès Oriental)
Tram. 250-00638/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Jordi Turull i Negre,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent propo-
sició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El riu Congost al seu pas pels termes municipals d’Ai-
guafreda, Tagamanent i Figaró - Montmany (Vallès
Oriental), té periòdicament uns creixements importants
que provoquen inundacions amb un risc clar d’insegu-
retat tant per les persones com pels béns.

L’anterior govern de la Generalitat va iniciar els treballs
de projecció i execució de la canalització del riu Con-
gost al seu pas pel cas urbà d’Aiguafreda, el qual era
previst en dues fases. Es va iniciar una primera fase
però l’actual govern ha paralitzat el seguiment del ma-
teix.

Des de l’Ajuntament d’Aiguafreda s’ha fet constar al
Govern en reiterades ocasions que la paralització de les
obres i tal com ha quedat, el risc i el perill com a con-
seqüència del creixement del riu és encara més perillós
tal i com s’ha deixat.

Per aquesta raó el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar la continuïtat de l’execució del
projecte de canalització del riu Congost al seu pas pel
terme municipal d’Aiguafreda (Vallès Oriental).»

Palau del Parlament, 17 de març de 2005

Felip Puig i Godes Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



25 d’abril de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 175

40

Proposició no de llei sobre la comunica-
ció entre les administracions públiques
catalanes i els ciutadans mitjançant l’ús
de les tecnologies de la informació, es-
pecialment el correu electrònic
Tram. 250-00639/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21038 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Eva Garcia Rodríguez, Santi Rodríguez i Serra, Manel
Ibarz i Casadevall i Jordi Montanya i Mias, Diputada i
Diputats 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 proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’Administració Oberta de Catalunya té per finalitat la
implantació i la utilització de les noves tecnologies de
les comunicacions en les Administracions Públiques
catalanes, amb l’objectiu de facilitar les comunicacions
entre els ciutadans i ciutadanes i l’Administració.

L’Administració Oberta de Catalunya juga un paper
important en el foment i l’impuls de la societat de la
informació i del coneixement entre els ciutadans i ciu-
tadanes. En la mesura en que l’oferta de serveis electrò-
nics de l’Administració permeti als ciutadans i ciutada-
nes visualitzar una agilitat en la seva relació amb
l’Administració, la AOC juga un paper important de
cara a oferir a aquells ciutadans i ciutadanes escèptics
en l’ús d’aquestes noves tecnologies un estímul per a la
seva immersió en aquesta nova societat del coneixe-
ment.

Entre moltes de les utilitats de les noves tecnologies per
millorar els serveis als ciutadans, l’ús del correu elec-
trònic –força estès en les relacions entre els particulars
i en les relacions internes de les Administracions Públi-
ques– permetria facilitar el procés de comunicació en-
tre Administració i administrat, amb forces avantatges
respecte dels sistemes tradicionals, especialment en el
cas de la pràctica de les notificacions de resolucions i
actes administratius de tràmit.

II

En aquest context, resulta prou rellevant el que dispo-
sa l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener, en el sentit de fer una apos-
ta decidida per l’ús de mitjans telemàtics, electrònics i
informàtics en les relacions entre les Administracions

públiques i els administrats, tot establint un règim es-
pecífic de garanties jurídiques de les mateixes.

I un pas decidit en aquest sentit es va fer mitjançant la
Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, que en modificar els
articles 38 i 59.3 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de
novembre, pel que fa als registres telemàtics de docu-
ments i a la pràctica de notificacions per mitjans
telemàtics, reforça l’eficàcia i les garanties de les comu-
nicacions fetes per aquests mitjans.

En conseqüència, atès que l’Administració de la Gene-
ralitat és l’organització administrativa de referència a
Catalunya, i atès que les administracions locals –espe-
cialment els ajuntaments– són els ens públics de més
ràpid i immediat accés per part dels ciutadans i ciuta-
danes, el Grup del Partit Popular de Catalunya conside-
ra adient potenciar en els seus respectius àmbits com-
petencials la implantació, l’ús i divulgació dels mitjans
telemàtics, informàtics i tecnològics en les seves rela-
cions amb els ciutadans i ciutadanes, en el sí dels pro-
cediments administratius i en els altres àmbits extra
processals.

És per tots aquests motius, que el Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar, en el termini de sis mesos, totes aquelles
mesures que siguin necessàries per tal de fer efectives
les disposicions administratives vigents, en especial les
previsions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per les
Llei 4/1999, de 13 de gener, i 24/2001, de 27 de desem-
bre, així com les disposicions complementàries estatals
i autonòmiques dictades al respecte, per tal que les co-
municacions entre les Administracions Públiques cata-
lanes i els ciutadans i ciutadanes puguin dur-se a terme
mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informa-
ció, en especial el correu electrònic, amb plenes garan-
ties jurídiques de la seva validesa.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Eva García i Rodríguez,
Santiago Rodríguez i Serra, Manel Ibarz i Casadevall,
Jordi Montanya i Mías
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’estat de la
tramitació de la gestió i el pagament
dels ajuts per a les persones afectades
per l’esvoranc de la línia 5 del metro al
barri del Carmel, de Barcelona
Tram. 302-00114/07

Esmenes presentades
Reg. 21289 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 21.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 21289)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 130.2 del Reglament del Parlament, presenta la
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Consell Executiu sobre l’estat de la tramitació de
la gestió i el pagament dels ajuts per a les persones
afectades per l’esvoranc de la línia 5 del metro al bar-
ri del Carmel, de Barcelona (tram. 302-00114/07).

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

AL PUNT 4.B

«[…] i contemplar per part de la Generalitat la resta
de finançament de l’AERI del Carmel, el Coll, els Tres
Turons, la Teixonera i la Font d’en Fargas».

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política
d’equilibri territorial
Tram. 302-00115/07

Esmenes presentades
Reg. 20998 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 21.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20998)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la política d’equilibri territorial (N.T. 302-
00115/07).

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

DEL PUNT 2:

«[...] Aquesta nova llei potenciarà els plans comarcals
de muntanya com a principal instrument per a garan-
tir un desenvolupament equilibrat, sostenible i racional
de les comarques afectades, tot impulsant l’aprovació
d’aquests plans en un termini que no excedirà del 31 de
desembre de 2006».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 3:

«3. Impulsar l’activitat de l’Institut per al Desenvolu-
pament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, creat per
la Llei 28/2002, de 30 de desembre, i garantir el com-
pliment dels objectius que l’esmentada llei es fixa».

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

L’actual punt 3 passa a ser el punt 4.

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 8:

«8. Impulsar la modificació de la legislació vigent a
Catalunya sobre turisme rural, juntament amb els ajun-
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taments i els consell comarcals, amb l’objectiu d’actu-
alitzar l’esmentada normativa i adaptar-la a les noves
necessitats del sector».

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 12:

«12. Traslladar, a través dels instruments institucionals
corresponents, al Govern de l’Estat l’interès de la Ge-
neralitat de Catalunya pel que fa a la distribució i
quantia dels fons europeus que corresponen a Espa-
nya, i àdhuc a Catalunya, i que poden patir una reduc-
ció considerable a partir de les perspectives financeres
de la UE que s’aprovin pel període 2007-2013.

Tanmateix, a impulsar davant del Govern de l’Estat, al
sí de la conferència sectorial corresponent, la necessi-
tat de què aquest negociï i aconsegueixi de la Unió
Europea un règim transitori que permeti afrontar la
pèrdua o reducció dels fons europeus que percep Espa-
nya, i àdhuc Catalunya, de forma gradual».

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’atenció a la
gent gran
Tram. 302-00116/07

Esmenes presentades
Reg. 20999 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 21.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 20999)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre l’atenció a la gent gran (N.T. 302-00116/07).

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

DEL PUNT 1:

«1) A promoure les accions i adoptar les mesures ur-
gents necessàries per tal de reduir al màxim, en un ter-
mini de vuit mesos, la llista d’espera de les sol·licituds
[...]».

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 2:

«2) Resoldre els expedients de sol·licitud de plaça resi-
dencial pública per a persones grans que té pendents
l’ICASS i, un cop feta la corresponent valoració sobre
la base de paràmetres objectius i resolucions afirmati-
ves, afegir-les a la llista d’espera esmentada en l’apar-
tat 1. A aquests efectes, l’ICASS disposarà dels mitjans
humans i materials necessaris per a poder donar com-
pliment a aquest punt.»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 6:

«6) Aprovar el corresponent acord de Govern de cre-
ació de 1.500 places d’atenció residencial, en compli-
ment de la Resolució 102/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’orientació política general del Govern, per
tal que abans de 31.12.2005 aquestes places estiguin
creades i en ple funcionament».

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 7:

«7. [...] a les rendes mitjanes, a través [...]».

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 8:

«8. Adoptar les mesures necessàries per tal que la re-
solució de les sol·licituds del Programa d’Acolliment
Residencial, centre de dia i habitatge tutelat per a per-
sones grans del Departament de Benestar i Família es
faci en el termini màxim d’un mes, tret dels casos espe-
cialment greus o urgents, degudament motivats i valo-
rats per l’òrgan resolutori, en què la resolució tindrà
prioritat i es farà en quinze dies hàbils».

Palau del Parlament, 14 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

3.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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4. INFORMACIÓ

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

Delegació de funcions del president
del Parlament
Tram. 246-00024/07

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 28 del Reglament,
atès que he d’absentar-me de Catalunya del dia 29
d’abril al 2 de maig de 2005,

RESOLC

Delegar les funcions que em corresponen com a presi-
dent del Parlament, en el vicepresident segon, Sr. Ramon
Camp i Batalla, del dia 29 d’abril al 2 de maig de 2005,
o eventualment fins al meu retorn (tram. 246-00024/07).

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2005

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

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

Substitució de diputats
Reg. 20996 / Coneixement: Mesa del Parlament,
19.04.2005

Alta: Sra. Carme Figueras i Siñol
Baixa: Sr. Joan Galceran i Margarit

Composició de la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana
Tram. 402-00002/07

Substitució de diputats
Reg. 20997 / Coneixement: Mesa del Parlament,
19.04.2005

Alta: Sr. Joan Galceran i Margarit
Baixa: Sr. Jordi Terrades i Santacreu

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 55/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’estudi per a la creació d’un títol
social de transport per a la gent gran
Tram. 290-00009/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20919 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00009/07

Sobre: Resolució 55/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’estudi per a la creació d’un títol social de trans-
port per a la gent gran

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 55/VII, sobre l’estu-
di per a la creació d’un títol social per a la gent gran, em
plau fer-vos avinent les següents consideracions:

Des del departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques hem elaborat un primer informe relatiu a la vi-
abilitat de l’establiment d’un sistema de bonificació
tarifària en el transport públic per a la gent gran a Ca-
talunya, (n’adjuntem còpia).

Cal tenir en compte els estudis i iniciatives empreses en
el si de l’Autoritat del Transport Metropolità en relació
amb el marc existent en matèria de títols socials i a la
possibilitat d’homogeneïtzar-lo i establir-ne de nous.
L’objectiu ara és ampliar l’informe en properes dates i
determinar les condicions d’entorn a les quals es refe-
reix la proposició i molt especialment les implicacions
tecnològiques i de gestió i les estimacions relacionades
amb la viabilitat econòmica i financera.

Barcelona, 11 d’abril 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.

4.40.

4. INFORMACIÓ
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Control del compliment de la Resolu-
ció 128/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la coordinació dels departa-
ments de Medi Ambient i Habitatge i
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què elaborin un pla d’actuació per a la
protecció de les oliveres mil·lenàries
Tram. 290-00056/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20994 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00056/07

Sobre: Resolució 128/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la coordinació dels departaments de Medi Ambi-
ent i Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què elaborin un pla d’actuació per a la protecció de les
oliveres mil·lenàries

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

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet l’informe de compliment
de la Resolució 128/VII, el text de la qual insta el Go-
vern a:

Coordinar els departaments de Medi Ambient i Habitat-
ge i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè definei-
xin un pla d’actuació amb relació a la protecció de les
oliveres mil·lenàries, en estreta col·laboració amb les
institucions i els agents locals.

En compliment de la Resolució, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge i el d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca van decidir treballar en els àmbits següents:

– Establiment de paràmetres de caràcter físic que per-
metessin determinar quins són els exemplars que
s’ajusten a la qualificació d’olivera mil·lenària.

– Elaboració d’un inventari d’arbres i creació d’un ca-
tàleg de protecció per a aquells que presenten un caràc-
ter singular.

– Regulació de les condicions de venda.

Per tal de complir amb aquest programa, el dia 20 de
gener de 2005 es van reunir els tècnics corresponents
d’ambdós departaments, amb l’objectiu d’establir el
procés d’actuació. El primer pas, consistia a definir el
concepte d’olivera mil·lenària.

Actualment, no existeix cap concepte botànic que de-
fineixi l’olivera mil·lenària, apart de la que estrictament
es correspon amb aquesta edat, tampoc és possible de
poder-la determinar pel sistema de barrina dasomètrica
a causa de la duresa de la fusta i gruix del tronc, amb
el conseqüent risc de propagació de malalties. Cal,
doncs, emprar altres criteris aliens a la botànica, com
poden ser el port de l’arbre i la grandària.

La proposta d’actuació, doncs, s’adreça a:

a) Definir uns paràmetres a manera de patró per tal de
disposar d’una guia de referència a l’hora de catalogar-
les, com poden ser: el diàmetre del tronc, el gruix de
l’escorça, el brancatge, l’alçada a la creu o altres refe-
rències de tipus històric o singular.

b) Logística. Constituir un grup de treball amb partici-
pació d’un tècnic del Departament d’Agricultura, un
tècnic de Medi Ambient i Habitatge i un tècnic de l’Es-
cola de Jardineria de Barcelona, per tal d’elaborar la
guia. Tanmateix, es podria incorporar algun expert de
la Universitat.

c) Delimitar les zones d’ubicació actual. Una bona part
d’aquests arbres ja s’han trasplantats a d’altres indrets
(jardins, parcs, etc.) o bé es troben exposats en centres
de jardineria per a la seva venda. Caldrà doncs, proce-
dir a una recollida d’informació de les parcel·les con-
cretes on s’ubiquen. Aquesta informació l’hauran de
facilitar els tècnics de les Oficines comarcals del De-
partament d’Agricultura, coneixedors de totes les oli-
veres de Catalunya per haver-les comptat, complint la
normativa d’ajut a la producció de l’oli d’oliva, i del
personal de Medi Ambient que es mou pel territori i,
fins i tot, d’algun consell comarcal o municipi. Un cop
avaluada aquesta informació, s’ha de procedir al regis-
tre de l’arbre pel sistema d’informació geogràfica (pel
que fa a la seva ubicació) i fotogràfic (pel que fa a la
seva identificació).

El grup de treball convocarà una reunió amb els respon-
sables de cada col·lectiu o entitat, per tal d’informar-los
i donar les instruccions corresponents. Es procedirà a la
recollida d’aquestes dades i, prèvia comprovació si cal,
s’inscriurà l’arbre al registre. Aquest serà de caràcter
informàtic i podria ser consultable.

d) Establir les normes per a la seva protecció i divulga-
ció. Finalment, s’establiran les normes per a la seva
protecció, cal tenir present, però, que aquest objectiu
ultrapassa el concepte purament tècnic, per la qual
cosa, es redactarà un informe que inclogui un ventall de
possibles actuacions, les quals hauran de ser desenvo-
lupades per l’organisme que tingui capacitat de decisió
i que opti per la més escaient.

Pel que fa a la divulgació, es farà trasllat a la societat i
en especial al sectors afectats per les mesures que es
decideixin adoptar en desenvolupament del pla de pro-
tecció.

e) Calendari d’actuacions. Ambdós departament treba-
llen en el desenvolupament de la proposta per tal que
les actuacions es puguin començar al llarg del primer
semestre d’enguany.

Barcelona, 12 d’abril de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

4.50.01.

4. INFORMACIÓ
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Control del compliment de la Resolu-
ció 118/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’arranjament paisatgístic de la
riera de les Arenes, a Terrassa (Vallès
Occidental)
Tram. 290-00065/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20993 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00065/07

Sobre: Resolució 118/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’arranjament paisatgístic de la riera de les Are-
nes, a Terrassa (Vallès Occidental)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Reglament
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la
Resolució 118/VII, el text de la qual insta el Govern a:

«Donar suport i assessorament tècnic a l’Ajuntament de
Terrassa (Vallès Occidental), si aquest ho creu conve-
nient, per a redactar un pla d’arranjament paisatgístic
de la riera de les Arenes en el tram urbà de Terrassa,
compatible amb la Planificació de l’espai fluvial i amb
la Directiva marc de l’aigua».

En el marc de l’Estudi de Planificació d’Espais Fluvi-
als de la zona de Baix Llobregat, Rubí i Anoia, l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua ha proposat per a la riera de les
Arenes, en el tram urbà de Terrassa, la realització de
dos estudis de detall per a homogeneïtzar l’endegament
existent, amb l’objecte de resoldre els problemes de
desbordament que generen actualment les obres de pas,
recreixent o reperfilant els murs d’endegament actuals,
en aquells llocs en que es podria desbordar puntual-
ment en cas d’avingudes de retorn de 100 i 500 anys.

En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua
continuarà col·laborant amb l’Ajuntament de Terrassa en
la definició concreta de qualsevol actuació futura a rea-
litzar en la riera de les Arenes, com ho està fent en el cas
de l’endegament i cobertura de la riera de Palau, en el
mateix terme municipal, sempre i quan, les actuacions a
realitzar corresponguin a les previsions exposades.

En tot cas, cal tenir en compte que en la zona urbana de
la riera de les Arenes és prioritària la realització d’ac-
tuacions de protecció de la seguretat de les persones i
dels seus béns en cas d’avingudes i, per tant, les actu-
acions futures haurien d’estar encaminades a minvar els
riscos derivats de la seva torrencialitat, no essent reco-
manable fomentar l’accés públic a la llera ni la dispo-
sició de cap tipus de mobiliari urbà en el seu interior.

Barcelona, 12 d’abril de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control del compliment de la Resolu-
ció 137/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el retorn a Catalunya dels béns
històrics i culturals transmesos a la
Hisenda de l’Estat
Tram. 290-00080/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21069 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00080/07

Sobre: Resolució 137/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el retorn a Catalunya dels béns històrics i cultu-
rals transmesos a la Hisenda de l’Estat

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 137/VII, sobre el re-
torn a Catalunya dels béns històrics i culturals transme-
sos a la Hisenda de l’Estat, em plau fer-vos avinent les
següents consideracions:

Atès que el lliurament de béns en pagament d’impos-
tos té repercussions pressupostàries s’està negociant
amb el Ministeri de Cultura des d’aquesta Direcció
General del Patrimoni Cultural, perquè els béns que rep
l’Estat en pagament de tributs siguin dipositats en les
comunitat autònomes, tenint en compte la procedència,
per origen o autoria dels béns, en les institucions: mu-
seus, arxius o biblioteques que per la seva temàtica si-
guin els més apropiats per acollir-los a Catalunya, mal-
grat no siguin de titularitat estatal.

Barcelona, 15 d’abril de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

4.50.01.

4. INFORMACIÓ
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Control del compliment de la Resolució
138/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la rehabilitació i l’ampliació del Mu-
seu del Vi de Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) i la conversió en Museu
de la Vinya i del Vi de Catalunya
Tram. 290-00081/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21068 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00081/07

Sobre: Resolució 138/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la rehabilitació i l’ampliació del Museu del Vi de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i la conversió en
Museu de la Vinya i del Vi de Catalunya

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 138/VII, sobre la re-
habilitació i l’ampliació del Museu del Vi de Vilafran-
ca del Penedès (Alt Penedès) i la conversió en Museu
de la Vinya i del Vi de Catalunya, us faig avinent les
següents consideracions:

Actualment el Museu es troba immers en un procés de
reforma que començà l’any 1999 amb la creació de la
Fundació Privada, Museu de Vilafranca-Museu del Vi.
L’any 2001 l’equip tècnic del museu redactà el projecte
museològic i a mitjan 2004, el patronat del Museu, a
partir d’un concurs previ d’idees, encarrega el definitiu
projecte arquitectònic. Aquest projecte contempla la
remodelació de l’edifici actual més l’afectació de diver-
ses finques annexes per tal de fer possible l’ampliació
i racionalització dels espais i usos del museu. L’ocupa-
ció prevista en el nou projecte és d’uns 7000 m2.

La reforma del museu i la seva ampliació s’inscriu en
un projecte urbanístic que vol donar singularitat a la
plaça de Jaume I, espai històric i monumental. La im-
plementació del projecte arquitectònic es preveu dur-la
a terme en tres etapes.

Recentment el museu ha sol·licitat la implicació del
Departament de Cultura en la inversió, un cop acabada
la primera fase per a la qual ja disposen dels recursos
necessaris.

Atès que per iniciar la primera fase cal actuar sobre as-
pectes relatius a l’espai de reserves, a la conservació i
trasllat de les col·leccions i a la documentació, els com-
promisos assumits per la direcció general s’acorden en
aquesta línia, de manera que en el programa «conveni de
col·laboració amb les Caixes d’Estalvi catalanes per a la
realització d’obres socials que s’orientin a la promoció
i foment de la cultura i serveis d’assistència social» s’in-
clouen 81.680 euros pels esmentats conceptes.

Paral·lelament, es faran els tràmits per poder incloure el
Museu del Vi en el Registre de museus.

Barcelona, 15 d’abril de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 140/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte museístic de Can
Marfà de Mataró (Maresme)
Tram. 290-00083/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21067 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00083/07

Sobre: Resolució 140/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el projecte museístic de Can Marfà de Mataró
(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 140/VII, sobre el pro-
jecte museístic de Can Marfà de Mataró (Maresme), us
faig avinent les següents consideracions:

L’Ajuntament de Mataró va aprovar el seu Pla d’Equi-
paments Culturals el primer trimestre de 2005.

Des de la Direcció General del Patrimoni Cultural
s’han iniciat converses amb els responsables de l’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, per tal de defi-
nir les fórmules de participació del Departament de
Cultura, a través del Museu de la Ciència i de la Tècni-
ca, en la definició del pla d’usos i en la primera fase de
treball de redacció del projecte museològic que situa
l’esmentat Pla d’Equipaments Culturals per aquest
2005.

Paral·lelament s’han realitzat rondes de contactes entre
els respectius responsables per concretar la voluntat de
col·laboració a nivell tècnic amb el Sistema del Museu
de la Ciència i de la Tècnica.

Barcelona, 15 d’abril de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

4.50.01.

4. INFORMACIÓ
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Control del compliment de la Resolu-
ció 142/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la Carta de drets fonamentals de
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual, promoguda per la Federació
Catalana Pro Persones amb Retard
Mental (APPS)
Tram. 290-00085/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20924 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00085/07

Sobre: Resolució 142/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la Carta de drets fonamentals de les persones amb
discapacitat intel·lectual, promoguda per la Federació
Catalana Pro Persones amb Retard Mental (APPS)

D’acord amb allò que disposen els articles 131 i 135.3
del Reglament del Parlament de Catalunya, en compli-
ment de la resolució 142/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la Carta de drets fonamentals de les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, promoguda per la
Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental
(APPS) us comuniquem que el Govern de la Generali-
tat de Catalunya té en compte l’esmentada Carta en les
seves actuacions. En aquest marc, el Comitè d’Experts
de la futura Llei de Serveis Socials ha analitzat en pro-
funditat el seu contingut, i ha incorporat la Carta al
conjunt de documents que cal tenir en compte en l’ela-
boració de l’avantprojecte de llei. En aquest sentit, en
les múltiples presentacions que s’han fet del document
de bases, quan es presenten els antecedents i els docu-
ments estudiats es cita sistemàticament la Carta.

D’altra banda, la Carta de drets fonamentals de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual, ha estat un docu-
ment consultat pel Grup de Treball constituït des del
Departament de Benestar i Família, amb l’Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya, per estudiar els Drets i Deures de les perso-
nes destinatàries dels serveis socials.

Barcelona, 11 d’abril de 2005

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

Control del compliment de la Resolu-
ció 145/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la restitució del Jutjat de les
Borges Blanques (Garrigues)
Tram. 290-00088/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20914 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00088/07

Sobre: Resolució 145/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la restitució del Jutjat de les Borges Blanques
(Garrigues)

En compliment de la Resolució 145/VII del Parlament
de Catalunya, sobre la restitució del Jutjat de les Bor-
ges Blanques (Garrigues), BOPC núm. 112, de 15 de
novembre de 2004, i d’acord amb el que disposen els
articles 131 i 135 del Reglament de la Cambra, us co-
munico el següent:

La creació de nous òrgans judicials la fa el Ministeri de
Justícia mitjançant Reial decret, contant amb un infor-
me previ de la Comunitat Autònoma que reculli les
necessitats detectades. Però per crear un jutjat de 1a
instància i instrucció a les Borges Blanques, caldria
modificar la Llei de Demarcació i Planta Judicial per
crear un nou partit judicial, segregant 24 municipis del
partit judicial de Lleida, i això és fa mitjançant una llei
aprovada per les Corts Generals.

En aquest sentit, el Conseller de Justícia ha enviat un
escrit al Ministre de Justícia, en data 6 d’abril de 2004,
informant-lo de la Resolució 145/VII del Parlament de
Catalunya sobre la restitució del Jutjat de les Borges
Blanques i demanant-li que faci les gestions necessàries
per a iniciar els tràmits pertinents per tal de reformar la
Llei de Demarcació i Planta Judicial, en el sentit de
crear un partit judicial que permeti la reinstauració del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Les Borges
Blanques.

A més a més, el Departament de Justícia està estudiant
la conveniència d’introduir canvis en les actuals demar-
cacions judicials, en el marc del Llibre Verd de la Jus-
tícia. En aquest sentit, haurà de tenir-se molt present la
possible modificació de l’organització territorial de
Catalunya que està examinant l’actual govern de la
Generalitat i que, en tot cas, haurà de ser aprovada pel
Parlament de Catalunya. Es evident que les actuals de-
marcacions judicials o les noves que puguin proposar-
se es veurien afectades o condicionades en el cas de
dur-se a terme una nova organització territorial del país.

Barcelona, 12 d’abril de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia
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Control del compliment de la Resolu-
ció 149/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les beques per a preparar oposi-
cions a jutge o jutgessa, fiscal i secre-
tari o secretària judicial
Tram. 290-00092/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21032 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00092/07

Sobre: Resolució 149/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les beques per a preparar oposicions a jutge o
jutgessa, fiscal i secretari o secretària judicial

En compliment de la Resolució 149/VII del Parlament
de Catalunya, sobre les beques per a preparar oposicions
a jutge o jutgessa, fiscal i secretari o secretària judicial,
i d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135 del
Reglament de la Cambra, us comunico el següent:

L’any 2004 van ser atorgades 30 beques per a la prepa-
ració d’oposicions a la carrera judicial i fiscal.

Per a l’any 2005, el Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada del Departament de Justícia ha orga-
nitzat un nou programa formatiu, perquè els llicenciats
en dret puguin preparar les oposicions a jutge/essa, fis-
cal i secretari/ària judicial.

En aquest sentit, el DOGC de 29 de març de 2005,
núm. 4351, publica la Resolució JUS/797/20005, de 17
de març, de convocatòria de concurs per a l’atorgament
de places per a la realització del curs Programa per a la
preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/
ària judicial i la Resolució JUS/798/2005, de 17 de
març, de convocatòria de concurs per a l’atorgament
d’ajuts per al dit curs.

Aquest programa inclou una oferta total de 50 places
amb 42 beques. Així mateix, s’inclouen, com a nove-
tat en aquesta oferta, 12 places per a la preparació
d’oposicions al cos de secretaris judicials. Les persones
que obtinguin aquest ajuts gaudiran d’una reducció del
90 % del preu de matrícula al programa formatiu i tam-
bé podran gaudir, si s’escau, d’un ajut de transport.

El nou programa s’iniciarà el mes de setembre de l’any
2005 i finirà el mes de juny de 2007. S’impartiran un
mínim de 350 hores lectives a càrrec de professionals
de la justícia i d’altres àmbits, que faran un seguiment
personalitzat de la evolució de la preparació dels opo-
sitors. També s’oferirà formació complementària en
diferents habilitats personals, que ajudin als alumnes a
la superació del procés d’oposicions. Durant tot el pro-
grama es farà un seguiment mitjançant controls o exà-
mens on quedi acreditada la evolució i assimilació dels
continguts per part dels alumnes.

Així mateix, la Comissió de selecció dels aspirants als
ajuts valorarà el nivell de renda, d’acord amb el barem
de les dades econòmiques, previst a la Resolució JUS/
798/2005, de 17 de març.

Barcelona, 12 d’abril de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 158/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici en el Programa d’actuació de se-
nyalització territorial i temàtica
Tram. 290-00101/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 20952 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00101/07

Sobre: Resolució 158/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la inclusió del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici en el Programa d’actuació de
senyalització territorial i temàtica

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 158/VII, sobre la in-
clusió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici en el Programa d’actuació de senyalitza-
ció territorial i temàtica, em plau fer-vos avinent les
següents consideracions:

D’acord amb els criteris del Pla director de senyalitza-
ció Territorial i Temàtica, el Grup de treball de senya-
lització Territorial i Temàtica coordinat per la Direcció
General de Carreteres d’aquest Departament ha consi-
derat que el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici és un pol de categoria G-2.

Aquesta categoria permet que el Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant Maurici sigui senyalitzable
des de la cruïlla de la carretera C-13 (en el tram de
Llavorsí a Esterri d’Àneu) amb la carretera LV-5004,
amb direccionament cap a la població d’Espot.

També pel costat oest es podrà senyalitzar el Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, des de
la cruïlla de la carretera N-230 (en el tram de Pont de
Suert al túnel de Vielha) amb la carretera L-500, amb
direccionament cap a la població de Boí.

Finalment, s’ha decidit traslladar aquesta proposta de
senyalització a la Direcció General de Turisme del de-
partament de Comerç, Turisme i Consum per tal que
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sigui inclosa de forma prioritària dins dels projectes de
senyalització Territorial i Temàtica.

Barcelona, 13 d’abril de 2005

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 160/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la millora en el suport familiar i
la qualitat de vida dels infants amb
autisme
Tram. 290-00102/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21057 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00102/07

Sobre: Resolució 160/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la millora en el suport familiar i la qualitat de vida
dels infants amb autisme

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 160/VII sobre la mi-
llora en el suport familiar i la qualitat de vida dels in-
fants amb autisme s’estan realitzant les actuacions es-
mentades a continuació:

El Departament de Salut ha elaborat una guia pràctica
de clínica que recull les diverses modalitats de tracta-
ment aplicables a l’autisme.

L’atenció a la població amb psicosi i autisme, es du a
terme des de la xarxa sanitària i més específicament des
de la xarxa d’atenció psiquiàtrica i salut mental de Ca-
talunya.

Les dades disponibles d’activitat dels centres de salut
mental mostren la tendència a l’increment en la detec-
ció i atenció dels problemes d’autisme.

Detectada aquesta necessitat, des del Departament de
Salut s’estan realitzant diferents actuacions per tal de
millorar la detecció i l’atenció d’aquest problema de sa-
lut:

– Des de la xarxa d’atenció primària de salut: Aplica-
ció del protocol de salut mental infantil i juvenil del
Programa de seguiment del nen sa on es defineixen els
factors de risc i senyals d’alarma per grups d’edat i les
situacions que requereixen la derivació al centre de sa-
lut mental infantil i juvenil. Aplicació de la CHAT
(Checklist for Autism in Toddlers de Baron-Cohen)
específica per a la detecció precoç de l’autisme a par-
tir dels 18 mesos d’edat.

– Des del Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil:
S’està desplegant el programa d’atenció específica a la
població infantil i juvenil amb trastorns mentals greus.
L’aplicació d’aquest programa permet una atenció més
intensiva i continuada a la població infantil i juvenil
amb Trastorns Mentals Greus, on s’inclouen l’autisme
i la psicosi d’inici a la infància.

– Des dels centres de dia Infantil i Juvenil: El Depar-
tament de Salut està finançant un total de 244 places en
centres de dia per a nens amb psicosi i autisme infan-

til que ofereixen una atenció psicoterapèutica i psico-
pedagògica adaptada a les necessitats d’aquesta pobla-
ció.

– Col·laboració entre el Departament de Salut i el De-
partament de Benestar i Família. L’any 2003 es van
iniciar experiències pilot de coordinació i complemen-
tarietat entre la xarxa de centres de desenvolupament i
atenció precoç (CDIAP) del departament de Benestar i
Família i els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) del Departament de Salut. L’objectiu és millo-
rar la detecció precoç i l’atenció de la població infan-
til (de 0 a 6 anys) amb trastorns del desenvolupament.
El programa inclou l’elaboració conjunta de protocols
de detecció precoç i d’atenció, sessions clíniques con-
junta i compartir professionals entre ambdós equipa-
ments. Actualment s’estan avaluant les experiències per
tal de fer la implantació progressiva a tot Catalunya.

En l’àmbit educatiu, els alumnes amb psicosi i autisme
són molt diversos. Actualment hi ha grups d’alumnes
que presenten aquesta discapacitat en centres d’educa-
ció especial i el curs 2004-2005 s’han creat unitats de
suport a l’educació especial per atendre alumnes amb
aquestes i d’altres discapacitats en centres ordinaris.

Població Any 1999 Any 2000 Any 2001 Any 2002 Any 2003

Menor de 18 anys 63 64 75 88 136
Major de 18 anys 12 13 23 23 32
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D’altra banda la primera fase (2005) del programa Salut
i Escola, que preveu la intervenció de professionals es-
pecialistes del Departament de Salut en l’atenció a
aquests alumnes, s’està implementat per tot el territori.

Actualment des de la xarxa d’atenció psiquiàtrica in-
fantil i juvenil s’estan desenvolupant els següents pro-
grames de suport especialitzat als Centres d’educació
Especial:

– Font de l’Abella de Girona

– Ventijol de Blanes

– Mare del Mont de Vilafant Josep Sol de Santa Colo-
ma de Gramenet

– Jeroni de Moragas de Cerdanyola

– Bellapart de Sabadell

– Fàtima de Terrassa

– Flama de Manresa

– Osona

– Estel de l’Hospitalet de Llobregat

– Mare de Déu del Pontarró de Martorell

– Can Rigol Prat de Llobregat

La Secretaria de la Família inclou, entre les funcions
diferents que li pertoquen, la protecció i suport a les
famílies en les seves modalitats diverses i circumstàn-
cies particulars.

En concret, l’article 39 de la Llei 18/2003, de 4 de ju-
liol, de suport a les famílies, estableix que aquestes te-
nen dret a obtenir de les administracions públiques
competents informació i orientació pel que fa als drets,
els ajuts, els serveis, les prestacions i les possibilitats
d’atenció a les persones en situació de dependència.

De conformitat amb la Disposició final tercera de la
Llei, aquest article –juntament amb altres– s’aplica en
funció del que estableixin les lleis de pressupostos.

El suport a les famílies amb fills o filles amb discapa-
citats (amb independència del tipus de discapacitat),
s’està efectuant, actualment, mitjançant l’atorgament de
subvencions a aquelles entitats sense ànim de lucre que
realitzen activitats o desenvolupen programes adreçats
a aquests col·lectius.

En particular, s’està treballant en l’àmbit dels grups
d’ajuda mútua (GAMS) com a mitjà que tenen les fa-
mílies amb filles i fills a càrrec amb algun tipus de dis-
capacitat de trobar un espai on intercanviar experiènci-
es, reduir les angoixes i cercar suport emocional.

D’altra banda, i d’acord amb la programació de serveis
que està efectuant l’ICASS, s’ha contemplat una impor-
tant ampliació pressupostària fins el 2007 per tal de
cobrir les necessitats en l’àmbit de l’atenció precoç. Cal
mencionar que el Departament de Benestar i Família, a
més d’impulsar el desplegament dels Centres de desen-
volupament infantil i d’atenció precoç, està treballant
en la nova Llei de Serveis Socials que permetrà avan-
çar cap a l’establiment de tot un seguit de drets per tota
la ciutadania.

També cal tenir present que els Pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2005 preveuen destinar 15 milions d’eu-
ros a incrementar en 57.375 hores la cobertura del ser-
vei d’atenció precoç per a infants menors de 6 anys,
que permetran atendre un total de 13.500 infants a tot
Catalunya.

Barcelona, 14 d’abril de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control del compliment de la Resolu-
ció 174/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’ús del llenguatge de signes als
centres de salut públics
Tram. 290-00115/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21058 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00115/07

Sobre: Resolució 174/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’ús del llenguatge de signes als centres de salut
públics

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 174/VII, sobre l’ús del
llenguatge de signes als centres de salut públics, en què
s’insta al Govern de la Generalitat a reconèixer la utili-
tat i impulsar la difusió de l’esmentat sistema de llen-
guatge dins l’àmbit dels serveis sanitaris de la xarxa pú-
blica de Catalunya, el Departament de Salut i el Servei
Català de la Salut han iniciat diverses línies d’acció:

1. Consolidació de la col·laboració amb la Federació de
Sords de Catalunya i, específicament, dels ajuts per tal
de donar suport als serveis d’intèrprets-acompanyants
per als usuaris del sistema sanitari que requereixin
aquest tipus d’atenció.

2. Inici dels treballs per incloure en el Pla d’Acollida
dels centres sanitaris de l’Institut Català de la Salut els
elements específics d’atenció a les persones sordes i
sord-mudes.

3. Disseny, programació i organització dels Tallers de
sensibilització i introducció a l’atenció a les persones
sordes, en el període 2005-2006, per part de l’Institut
d’Estudis de la Salut del Departament de Salut, i amb
la participació de la Federació de Sords de Catalunya,
a celebrar durant aquest any a Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona. Aquests tallers aniran adreçats als pro-
fessionals sanitaris amb més contacte amb aquesta tipo-
logia d’usuaris, preferentment dels serveis d’urgències
hospitalaris i de les unitats d’atenció al client.
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Una vegada finalitzats els tallers, s’estudiarà la possi-
bilitat d’establir centres sanitaris de referència que dis-
posin de més recursos i expertesa en l’abordatge de les
necessitats específiques de comunicació de les persones
sordes, a partir d’un coneixement detallat de les neces-
sitats i demandes d’atenció d’aquest grup de població.

Barcelona, 13 d’abril de 2005

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Control del compliment de la Resolu-
ció 186/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un edifici per a
les dependències judicials de Grano-
llers (Vallès Oriental)
Tram. 290-00122/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21033 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00122/07

Sobre: Resolució 186/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un edifici per a les dependènci-
es judicials de Granollers (Vallès Oriental)

En compliment de la Resolució 186/VII del Parlament
de Catalunya sobre la construcció d’un edifici per a les
dependències judicials de Granollers (Vallès Oriental)
i d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135 del
Reglament de la Cambra, us comunico el següent:

La cessió del solar per a bastir el nou Palau de Justícia
de Granollers s’ha acordat en el Ple de l’Ajuntament de
29 de març de 2005. A partir d’aquest moment, s’ha
iniciat la tramitació de l’acceptació de la cessió.

L’anunci per a l’encàrrec de la redacció del projecte es
va publicar el dia 23 de febrer de 2005, la data límit de
presentació d’ofertes és el 14 d’abril de 2005 i està pre-
vist que l’adjudicació es concreti durant el mes de maig
de 2005.

Atès que el termini de redacció del projecte és de sis
mesos i que desprès cal procedir a la licitació i adjudi-
cació del dret de superfície, està previst que les obres
s’iniciïn durant el primer trimestre del 2006.

Es preveu que el nou edifici tingui capacitat per a 14
jutjats, amb opció d’ampliació a 22 i Registre Civil
–amb sala de matrimonis–, Jutjat de Guàrdia i depen-
dències pel Deganat, la Fiscalia, metges forenses, advo-
cats, tècnics, procuradors, atenció ciutadana i arxiu.

Barcelona, 12 d’abril de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
28/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la potenciació de la cultura po-
pular i tradicional
Tram. 390-00028/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21062 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00028/07

Sobre: Moció 28/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la potenciació de la cultura popular i tradicional

En compliment de la Moció 28/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la potenciació de la cultura popular i
tradicional, em correspon informar del següent:

Pel que fa al punt a) d’aquesta Moció, en referència a
la culminació dels treballs de redacció d’un decret que
modifiqui i ampliï l’antic decret de festes, cal destacar
que els treballs de redacció ja han estat finalitzats. Al-
trament, esta pendent la seva aprovació.

En relació amb el punt b), fer avinent que el Departa-
ment de Comerç, Turisme i Consum promociona i fo-
menta el potencial turístic cultural i tradicional amb
diferents actuacions a través del Consorci Turisme de
Catalunya i en coordinació amb el Departament de
Cultura.

Fent referència a les actuacions de màrqueting es poden
citar, a tall d’exemple, la publicació de l’agenda cultu-
ral a la plana web «catalunyaturisme.com» amb els
principals esdeveniments de festes tradicionals, fires
populars, festes gastronòmiques i música tradicional,
l’edició del catàleg i del mapa-guia de Turisme Cultu-
ral amb apartat específic dedicat a l’artesania catalana,
l’edició d’un CD recopilatori de música i cançons po-
pulars de Catalunya, l’edició de l’agenda gastronòmi-
ca que recull, entre d’altres, manifestacions gastronò-
miques de caràcter cultural i popular així com el
quadríptic «Gastronomia tot l’any».

A nivell d’accions de promoció, cal destacar les cele-
bracions de Press-Trip (viatges de premsa) en diferents
mercats internacionals amb activitats culturals de tota
mena. Així mateix s’han realitzat activitats de cultura
popular i tradicional realitzant celebracions de Fam-
Trip (viatges de familiarització per teleoperadors).
També, tant a fires nacionals com internacionals, s’han
realitzat espectacles de cultura tradicional i popular,
com ara, grups de música, esbarts dansaires, havaneres,
gegants, castellers, balls tradicionals i diables.

D’altra banda, es troba en fase d’estudi la possible edi-
ció d’un tríptic amb la relació de dates i llocs de cele-
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bració de les festes de tipus popular i tradicional
d’aquest estiu amb el suport d’una pàgina web de con-
sulta i ampliació d’informació.

Barcelona, 14 d’abril de 2005

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Control del compliment de la Moció
32/VII del Parlament de Catalunya,
sobre els Pirineus
Tram. 390-00032/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21131 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
19.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00032/07

Sobre: Moció 32/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre els Pirineus

D’acord amb el que disposen els articles 131 i 135.3 del
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Resolució 32/VII del Parlament
de Catalunya, sobre els Pirineus, informo del següent:

El Govern, en el moment que es configurin les vegueri-
es, fruit de la nova organització territorial de Catalunya,
tindrà com a referència els criteris d’equilibri territorial
i la necessària descentralització i desconcentració de
l’administració.

Mentrestant, els treballs previs realitzats pel Departa-
ment de Governació i Administracions Públiques es
basen, seguint la línia de la resolució, en un model ter-
ritorial multipolar. Fet que ha de comportar que més
ciutats de Catalunya puguin sentir-se elements articu-
ladors i potenciadors del territori, també a la vegueria
de l’Alt Pirineu i Territori d’Aran i en el conjunt de les
valls que l’integren.

Barcelona, 15 d’abril de 2005

Joan Carretero i Grau
Conseller de Governació i Administracions Públiques

Control del compliment de la Moció
40/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la transparència, la qualitat i
l’eficiència del sistema de salut català
Tram. 390-00040/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.04.2005

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del con-
seller en cap davant la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local perquè informi
sobre la seva actuació en la gestió de
la crisi produïda com a conseqüència
de l’esfondrament provocat per les
obres d’ampliació de la línia 5 del me-
tro al barri del Carmel de Barcelona
Tram. 356-00245/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local, en la sessió núm.
14, tinguda el dia 14.04.2005 (DSPC-C 178).

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari de Comunicació del Departament
de Presidència davant la Comissió
d’Organització i Administració de la
Generalitat i Govern Local perquè in-
formi sobre la seva gestió, amb relació
als mitjans de comunicació, en la crisi
produïda com a conseqüència de l’es-
fondrament provocat per les obres
d’ampliació de la línia 5 del metro al
barri del Carmel de Barcelona
Tram. 356-00246/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local, en la sessió núm.
14, tinguda el dia 14.04.2005 (DSPC-C 178).

Sol·licitud de compareixença del secre-
tari general de l’Esport, davant la Co-
missió de Política Cultural, perquè in-
formi sobre el recent procés electoral
a la presidència de la Federació Cata-
lana de Futbol
Tram. 356-00284/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la
sessió núm. 23, tinguda el dia 20.04.2005 (DSPC-C
183).
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Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Educació davant la Comissió
de Política Cultural perquè informi so-
bre l’avantprojecte de llei orgànica
d’educació que reforma l’actual legis-
lació d’ensenyament no universitari
Tram. 356-00288/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 23,
tinguda el dia 20.04.2005 (DSPC-C 183).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç
i Turisme perquè informi del capteni-
ment del Govern amb relació a l’estat
de la seguretat a la Central Nuclear de
Vandellòs II
Tram. 356-00316/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 21013).
Comissió competent: Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.04.2005. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Remei Sipi de l’Associació E’Waiso i
Ipola davant la Comissió per als Drets
de les Dones perquè expliqui la situació
de les dones immigrants a Catalunya
Tram. 356-00318/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Pilar Díaz i Romero, del Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Sra. Carme
Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Sra. Dolors Clavell Nadal, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 21053).
Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura per als Drets de les Dones.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 19.04.2005.

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

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb la consellera d’Interior per a pre-
sentar el programa d’activitats per a la
seguretat viària per a l’any 2004
Tram. 355-00047/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 18 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
14.04.2005 (DSPC-C 179).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural amb el conseller d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació per a presentar el Pla de recerca
i innovació 2005-2008
Tram. 355-00078/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 23 de la Co-
missió de Política Cultural, del 20.04.2005 (DSPC-C
183).

Sessió informativa de la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
amb la consellera d’Interior sobre el
Pla de seguretat viària 2005-2007
Tram. 355-00093/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 18 de la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, del
14.04.2005 (DSPC-C 179).
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Sessió informativa de la Comissió de
Política Social proposada pel conseller
de Treball i Indústria per informar so-
bre el Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 355-00097 i 355-00098/07/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Treball i Indústria (reg. 21087).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, 19.04.2005.

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Política Cultural, en la sessió núm. 23, del
20.04.2005 (DSPC-C 183).

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

Compareixença del director de l’Insti-
tut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca perquè informi sobre
la situació del sector
Tram. 357-00145/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, del 14.04.2005
(DSPC-C 176).

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió
perquè presenti la memòria d’activitats
del consell corresponent a l’any 2004
Tram. 357-00151/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Control Parlamentari de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Ràdio i Televisió i de les Empreses
Filials, del 15.04.2005 (DSPC-C 180).

Compareixença de representants i as-
sessors d’associacions del barri del
Carmel, de Barcelona, 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, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i
també sobre els Procediments d’Adju-
dicació, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aportin llur
testimoni sobre l’objecte de la investi-
gació
Tram. 357-00192/07

Substanciació

Compareixença del Sr. Josep M. Mas, president de
l’Associació de Comerciants del Carmel Centre; del
Sr. Tomàs Garcia, president de l’Associació de Dam-
nificats, Veïns i Comerciats del Carmel; del Sr.
Fernando González Santiago, president de l’Associa-
ció de Veïns del Carmel; de la Sra. M. Carmen Pérez
Pozo, presidenta de l’Associació d’Afectats de la Lí-
nia 5; i del Sr. Joan Carles Melgarejo, geòleg assessor
de l’Associació de Veïns del Carmel, feta en la sessió
núm. 15 de la Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la L5 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, del 15.04.2005 (DSPC-C 181).
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Compareixença del Sr. David Folch Es-
pada, enginyer geòleg de la direcció de
l’obra, de la UTE Línia 5 (Tec-4 i Geo-
control), 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, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00193/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del Me-
tro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, del 18.04.2005
(DSPC-C 182).

Compareixença del Sr. Sergio Gracia
Ariz, cap d’obra, entre el 10 i el 30 de
gener de 2005, de la UTE de FCC, Com-
sa i Copisa, davant la Comissió d’Inves-
tigació 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, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00194/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del Me-
tro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, del 18.04.2005
(DSPC-C 182).

Compareixença del Sr. Jordi Jubany
Casanovas, tècnic del Servei de Projec-
tes i Obres de la Direcció General de
Ports i Transports, 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, 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. 357-00195/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del Me-
tro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i també
sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, del 18.04.2005
(DSPC-C 182).

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 del conseller de
Comerç, Turisme i Consum a la conse-
llera de Benestar i Família
Tram. 330-00051/07

Presentació: Conseller en cap, del Go-
vern de la Generalitat
Reg. 21055 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 18.04.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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
de Comerç, Turisme i Consum, des del dia 14 al 16
d’abril de 2005, ambdós inclosos, s’encarregarà del
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despatx del seu Departament la consellera de Benestar
i Família.

Ben cordialment,

Barcelona, 13 d’abril de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 62/2005, del 13 d’abril de 2005,
d’encàrrec de despatx del conseller de Comerç, Turis-
me i Consum, senyor Josep Huguet i Biosca, en la con-
sellera de Benestar i Família, senyora Anna Simó i
Castelló, des del dia 14 al 16 d’abril de 2005, ambdós
inclosos, és publicat al DOGC 4364, del 15 d’abril de
2005.

Encàrrec del despatx del Departament
de la Presidència al conseller de Co-
merç, Turisme i Consum
Tram. 330-00052/07

Presentació: Conseller en cap, del Depar-
tament de la Presidència
Reg. 21091 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 19.04.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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 la meva absència els dies
19, 20 i 21 d’abril de 2005, he encarregat el despatx del
Departament de la Presidència al conseller de Comerç,
Turisme i Consum.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 d’abril de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller en cap

N. de la R.: El Decret 63/2005, del 5 d’abril de 2005,
d’encàrrec de despatx del conseller en cap, senyor Jo-
sep Bargalló Valls, en el conseller de Comerç, Turisme
i Consum, senyor Josep Huguet i Biosca, els dies 19, 20
i 21 d’abril de 2005, és publicat al DOGC 4365, del 18
d’abril de 2005.

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

Avals d’operacions amb venciment
posterior a l’1 de gener de 2004, situa-
ció el 31 de desembre de 2004
Tram. 334-00056/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 21006 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 19.04.2005

AL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES

I PRESSUPOST

Per al seu retiment a la Comisssió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament, us trameto la informa-
ció, a 31 de desembre de 2004, a la qual es referix l’ar-
ticle 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

Barcelona, 7 d’abril de 2005

Antoni Castells i Oliveras
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment
dos llocs de treball de gestor/a econò-
mic/a del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00020/07

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
12.04.2005

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 12 d’abril
de 2005, vist l’informe del Director de Govern Interi-
or i d’acord amb el que disposa la base quarta del con-
curs designa per a formar part de la comissió tècnica
d’avaluació el Sr. Xavier Muro i Bas, director de Go-
vern Interior, el Sr. David Pol i Torrella, oïdor de
Comptes i la Sra. Mercè Casademont i Colomer, en
representació del personal.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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Concurs-oposició lliure per a proveir
dues places de documentalista del
Parlament de Catalunya
Tram. 501-00008/07

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
19.04.2005

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda els dia 19
d’abril de 2005, vist l’informe del director de Govern
Interior i de conformitat amb la base sisena del damunt
dit Concurs-oposició, ha designat per tal de formar part
del tribunal que ha de jutjar aquesta convocatòria, els
membres que tot seguit es detallen:

Membres titulars:

• Sr. Ramon Camp i Batalla, vicepresident del Parla-
ment
• Sr. Xavier Muro i Bas, director de Govern Interior
• Sr. Jesús Gascon i Garcia, com a representant del
Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya

• Sra. Mari Carmen Marcos i Mora, com a representant
de la Universitat Pompeu Fabra.
• Sra. Mercè Mateu i Escoda, com a representant del
personal

Membres suplents:

• Sr. Higini Clotas i Cierco, vicepresident del Parlament
• Sr. Francesc Pau i Vall, director d’Estudis Parlamen-
taris
• Sr. Ciro Llueca Fonollosa, com a representant del
Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya
• Sr. Cristòfol Rovira i Fontanals, com a representant de
la Universitat Pompeu Fabra.
• Sra. Vinyet Panyella i Balcells, com a representant del
personal

Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’ar-
ticle 49.2 del Text refós dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, de 29
d’abril de 2003, ha designat com a secretària del Tri-
bunal la Sra. Begoña Benguría i Calera, cap de Recur-
sos Humans.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficial major
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