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

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

Actualització de llocs de treball del
Parlament de Catalunya (tram. 221-00010/07).
Aprovació. p. 7

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

altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de regulació de l’impost
sobre successions i donacions (tram. 200-00016/07).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 7

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

Projecte de llei de modificació parcial de
diverses lleis relatives a entitats públiques i privades
i en matèria de personal (tram. 200-00021/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 8

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre el consum
responsable de videojocs (tram. 250-00545/07).
Esmenes presentades. p. 8

Proposició no de llei sobre l’atenció
jurídica i psicològica als familiars de les persones
desaparegudes (tram. 250-00563/07). Esmenes
presentades. p. 8

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). Esmenes presentades. p. 9

Proposició no de llei sobre la disponi-
bilitat i la publicació de les dades de les enquestes
de l’Observatori de la Societat de la Informació
(tram. 250-00577/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 9

Proposició no de llei sobre l’adopció de
mesures en pro de la transparència i la bona gestió
pública (tram. 250-00579/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 9

Proposició no de llei sobre les obres de
millora integral de la carretera C-14, en el tram com-

près entre Coll de Nargó i la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
(tram. 250-00580/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 9

Proposició no de llei sobre el traspàs a
la Generalitat de l’execució i la gestió de les beques
i sobre el Programa de beques per als estudiants
del Pirineu (tram. 250-00581/07). Pròrroga del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 9

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un transport ferroviari lleuger entre l’Alt Urgell
i el Principat d’Andorra (tram. 250-00582/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre el llibre
blanc per a la reforma del govern local a l’Estat es-
panyol (tram. 250-00583/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei de suport a les
agrupacions de defensa forestal (tram. 250-00584/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre l’eficiència
dels recursos d’extinció d’incendis, particularment
pertocant als hidroavions (tram. 250-00585/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre l’impuls a la
planificació forestal sostenible (tram. 250-00586/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei de suport a la cer-
tificació forestal (tram. 250-00587/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 10

Proposició no de llei sobre el finança-
ment de la gestió forestal sostenible (tram. 250-
00588/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 11

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació a temps parcial (tram. 250-00589/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre la modernit-
zació dels serveis públics d’ocupació i la comple-
mentació amb la promoció d’un sistema d’agències
privades de col·locació (tram. 250-00590/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de mobilitat geogràfica en l’àmbit
laboral (tram. 250-00591/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 11

Correcció d'erades
El finiment del termini de presentació d’esmenes de la Proposició no de llei sobre la comunicació 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) és l’11.05.2005 (i no el 05.05.2005, com apareix, per error, a la pàg. 18)
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Proposició no de llei sobre l’increment,
per a l’exercici del 2006, dels ajuts existents en
matèria d’innovació, recerca i desenvolupament per
a les empreses catalanes (tram. 250-00592/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre la integra-
ció de la població immigrada en l’àmbit laboral i
social mitjançant una nova política d’immigració
(tram. 250-00594/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 11

Proposició no de llei sobre la promoció
del desplaçament al lloc de treball amb transport
públic (tram. 250-00595/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre la reforma
parcial de la Llei sobre l’impost de societats per tal
que les petites i mitjanes empreses puguin benefi-
ciar-se de deduccions per la despesa feta en la pre-
venció de riscos laborals (tram. 250-00596/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre la millora
de l’atenció primària de salut a Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès) (tram. 250-00597/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre el sende-
risme (tram. 250-00598/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre la domicili-
ació a Barcelona de la Societat Estatal per a la Pro-
moció i l’Atracció de les Inversions Exteriors (tram.
250-00599/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre el condici-
onament i la millora de la carretera T-330 entre l’Eix
de l’Ebre i la ratlla d’Aragó (tram. 250-00600/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 12

Proposició no de llei sobre la millora
del servei de ferrocarrils entre Reus (Baix Camp) i
Barcelona i sobre la remodelació i la modernització
de l’estació d’aquella ciutat (tram. 250-00602/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 13

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Salàs de Pallars (Pallars Jussà) (tram.
250-00603/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 13

Proposició no de llei sobre la cloenda
del 75è aniversari de la connexió ferroviària entre
l’Estat espanyol i l’Estat francès que comunica
Barcelona i París (tram. 250-00604/07). Pròrroga
del termini de presentació d’esmenes. p. 13

Proposició no de llei sobre les actua-
cions del Departament de Treball i Indústria davant
el procés de liquidació de l’empresa Mitasa i sobre
un pla de reimpuls industrial del Berguedà i el Se-
grià (tram. 250-00606/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 13

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).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 13

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). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 14

Proposició no de llei sobre la promoció
de les empreses socialment i familiarment respon-
sables (tram. 250-00622/07). Tramesa a la Comis-
sió. Termini de presentació d’esmenes. p. 14

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). Tramesa
a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 14

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). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 14

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). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 15

Proposició no de llei sobre els desple-
gament de la Llei 18/2003, de suport a les famílies
(tram. 250-00626/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 15

Proposició no de llei sobre la creació
del fons de garantia de pensions alimentàries i com-
pensatòries (tram. 250-00627/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 15

Proposició no de llei sobre l’ajut a les
famílies per a l’aplicació de tècniques de reproduc-
ció assistida (tram. 250-00628/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 15

Proposició no de llei sobre els serveis
d’atenció precoç de caràcter universal (tram. 250-
00629/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 16

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). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 16

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). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 16

Proposició no de llei sobre el foment
de l’ús del dret dels pares al descans per paternitat
(tram. 250-00632/07). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 16

Proposició no de llei sobre les cam-
panyes 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). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 17

Proposició no de llei sobre la implan-
tació del xec-llar d’infants (tram. 250-00634/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 17

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’oferta de serveis de guarderia (tram. 250-
00635/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 17
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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). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 17

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la Llar d’Avis de Jubilats i Pensionistes Sant
Bernat Calbó, a Reus (Baix Camp) (tram. 250-
00637/07). Tramesa a la Comissió. Termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 18

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). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 18

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). Tramesa a la Comissió. Ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 18

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari de la Llei 8/1995, d’atenció i
protecció dels infants i els adolescents i de modifi-
cació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre
mesures de protecció dels menors desemparats i
de l’adopció (tram. 250-00640/07). Presentació. p. 18

Proposició no de llei sobre el paga-
ment immediat dels honoraris als advocats i els
procuradors del torn d’ofici (tram. 250-00641/07).
Presentació. p. 19

Proposició no de llei sobre l’incre-
ment dels mitjans materials i humans del Regis-
tre Civil de Terrassa (Vallès Occidental) (tram.
250-00642/07). Presentació. p. 19

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la seguretat de les persones i els béns a
les àrees rurals de la demarcació de Tarragona
(tram. 250-00643/07). Presentació. p. 20

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de l’impacte de gènere en les bandes
juvenils (tram. 250-00644/07). Presentació. p. 20

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de l’impacte de gènere en les condicions
de vida de les dones immigrades majors de seixan-
ta-cinc anys (tram. 250-00645/07). Presentació. p. 21

Proposició no de llei sobre l’avaluació
i el seguiment del V Pla d’acció i desenvolupament
de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007
(tram. 250-00646/07). Presentació. p. 22

Proposició no de llei sobre els drets
lingüístics de la població catalanoparlant de la Fran-
ja de Ponent (tram. 250-00647/07). Presentació. p. 22

Proposició no de llei sobre la denomi-
nació empresarial i comercial de la Societat Estatal
de Correus i Telègrafs en les comunitats autònomes
amb llengua pròpia oficial (tram. 250-00648/07).
Presentació. p. 23

Proposició no de llei sobre la precari-
etat laboral dels treballadors de l’àmbit penitencia-
ri (tram. 250-00650/07). Presentació. p. 23

Proposició no de llei sobre la protecció
i la promoció de la música tradicional a Catalunya
(tram. 250-00651/07). Presentació. p. 24

Proposició no de llei sobre la protecció
i el foment del joc de bitlles (tram. 250-00652/07).
Presentació. p. 25

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta a Torelló (Osona) (tram.
250-00654/07). Presentació. p. 25

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una sala esportiva a Calldetenes (Osona)
(tram. 250-00655/07). Presentació. p. 26

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del centre comercial i la rehabilitació del nucli
històric de Centelles (Osona) (tram. 250-00656/07).
Presentació. p. 26

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació i l’obertura al pas del pont de vianants damunt
la via del tren de l’estació de Centelles (Osona)
(tram. 250-00657/07). Presentació. p. 27

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta al municipi de Centelles
(Osona) (tram. 250-00658/07). Presentació. p. 28

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una residència per a la gent gran a Badia del
Vallès (Vallès Occidental) (tram. 250-00659/07).
Presentació. p. 28

Proposició no de llei sobre mesures al
voltant de la prostitució (tram. 250-00660/07). Pre-
sentació. p. 29

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós administratiu en el partit judicial
de Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-00661/07).
Presentació. p. 29

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat del contenciós en el partit judicial de Gra-
nollers (Vallès Oriental) (tram. 250-00662/07). Pre-
sentació. p. 30

Proposició no de llei sobre un pla d’in-
versió per a l’empresa Comforsa, del Ripollès (tram.
250-00663/07). Presentació. p. 30

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del traçat de la carretera C-59, en el tram del pont
de la Fàbrega (tram. 250-00664/07). Presentació. p. 31

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de la riera d’en Vinyals en el nucli del Pla de
l’Abellà, a Cabrera de Mar (Maresme) (tram. 250-
00665/07). Presentació. p. 31

Proposició no de llei sobre l’emplaça-
ment a Barcelona de la futura Societat Estatal per
a la Promoció i l’Atracció de les Inversions Exteri-
ors (tram. 250-00666/07). Presentació. p. 32

Proposició no de llei sobre les mesu-
res actives dirigides a les persones joves aturades
i als aturats de llarga durada (tram. 250-00667/07).
Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa de programes específics i de campanyes
de divulgació sobre drogues per al personal dels
centres d’atenció primària, per al personal docent i
per a les famílies dels drogodependents (tram. 250-
00668/07). Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre la regene-
ració urgent de les platges del Maresme (tram. 250-
00669/07). Presentació. p. 34
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Proposició no de llei sobre la regene-
ració urgent de les platges dels municipis de Cabre-
ra de Mar, el Masnou, Premià de Mar i Vilassar de
Mar (Maresme) (tram. 250-00671/07). Presentació. p. 34

3.10.63. Propostes de resolució per a enco-
manar un informe a la Sindicatura
de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes un informe de
fiscalització sobre els procediments de contractació
emprats per l’empesa GISA per a l’adjudicació del
projecte d’ampliació de la línia 5 del metro de Bar-
celona, inclosos també els projectes modificats,
reformats i complementaris, tant pel que fa a la re-
dacció dels projectes, com a l’execució de les obres
i a la direcció facultativa (tram. 253-00004/07). Ad-
missió a tràmit i tramesa a la Comissió. Tramitació
pel procediment d’urgència. Termini de presentació
d’esmenes. p. 35

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Pla estratègic d’infraes-
tructures de transport (PEIT) (tram. 302-00118/07).
Esmenes presentades. p. 36

4. INFORMACIÓ
4.50. Compliment de resolucions i de

mocions
4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 123/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
riera de Sant Jordi, a Montgat (Maresme) (tram.
290-00070/07). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 36

Control del compliment de la Resolu-
ció 136/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
compensació als municipis per la bonificació fiscal
sobre l’IBI establerta per a les concessionàries
d’autopistes (tram. 290-00079/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 37

Control del compliment de la Resolu-
ció 172/VII del Parlament de Catalunya, sobre les
mesures de determinació dels productes trans-
gènics dins el marc de la qualitat agroalimentària
(tram. 290-00113/07). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 37

Control del compliment de la Resolu-
ció 173/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
constitució del Fons de garantia de pensions ali-
mentàries (tram. 290-00114/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 39

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció
30/VII del Parlament de Catalunya, sobre la salut
reproductiva (tram. 390-00030/07). Informe relatiu
al compliment de la Moció. p. 40

Control del compliment de la Moció
31/VII del Parlament de Catalunya, sobre la segu-
retat ciutadana (tram. 390-00031/07). Informe rela-
tiu al compliment de la Moció. p. 42

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Núria Chinchilla, doctora en economia i direcció
d’empreses, davant la Comissió per als Drets de
les Dones com a experta en temes relatius a la
dona i el treball, a la conciliació de la vida laboral
amb la familiar i a les empreses flexibles (tram. 356-
00191/07). Sol·licitud. p. 42

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Xarxa 18 de Desembre a Catalunya
davant la Comissió sobre Immigració perquè infor-
mi sobre els seus treballs i reivindicacions (tram.
356-00236/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 43

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refu-
giat davant la Comissió sobre Immigració perquè
presenti l’informe de la Comissió Espanyola d’Aju-
da al Refugiat, titulat «La Situación de los Refu-
giados en España 2005» (tram. 356-00282/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 43

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Albert Sabaté, director del Projecte Home, davant
la Comissió de Política Social perquè doni a conèi-
xer el objectius del dit projecte i el conjunt de les
activitats que realitza (tram. 356-00289/07). Sol·lici-
tud. p. 43

Sol·licitud de compareixença de l’asso-
ciació Homes Contra la Violència de Gènere
(Hocovige) davant la Comissió per als Drets de les
Dones perquè informi sobre el seu projecte (tram.
356-00310/07). Sol·licitud. p. 43

Sol·licitud de compareixença de la Fe-
deració ACAPPS davant la Comissió de Política
Social perquè presenti les activitats que desenvo-
lupa (tram. 356-00312/07). Sol·licitud. p. 43

Sol·licitud de compareixença de la
Junta Directiva de l’Associació Intersectorial de
Recuperadors i Empreses Socials de Catalunya
(AIRES) davant la Comissió de Política Social per-
què informi de les activitats i la situació del sector
(tram. 356-00317/07). Sol·licitud. p. 44

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Joan Carles Gallego i Herrera i el Sr. Alfredo
Bienzobas Gargallo, representants de Comissions
Obreres (CCOO), davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió
de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aportin llur
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
356-00320/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 44

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Carmen Rangil Ortega i el Sr. Florentino Rodríguez
García, representants d’Unió General de Treballa-
dors (UGT), davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro, especialment
al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Pro-
cediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aportin llur tes-
timoni sobre l’objecte de la investigació (tram. 356-
00321/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 44

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Lluís Cases Pallarès, professor de dret administra-
tiu de la UAB i autor de l’informe sobre contracta-
ció pública encarregat pel Ministeri d’Hisenda, da-
vant la CIL5M, perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació, i especialment el seu
criteri sobre els procediments de contractació admi-
nistrativa i sobre la possibilitat de reformes o modi-
ficacions de la legislació relativa a aquesta matèria
(tram. 356-00322/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 44

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Francesc Xavier Padrós i Castillon, director de Ser-
veis del Departament d’Economia i Finances i vo-
cal de la Junta Consultiva de Contractació Adminis-
trativa, davant la CIL5M, perquè exposi els criteris
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i les recomanacions adoptades per la Junta Consul-
tiva, en relació amb les consultes formulades per
les administracions públiques de Catalunya en
matèria de contractació administrativa els darrers
anys, com també el seu criteri sobre possibles
modificacions en la legislació sobre contractació
administrativa (tram. 356-00323/07). Acord sobre la
sol·licitud. p. 45

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Enric Genescà i Garrogosa, síndic responsable del
Departament Sectorial B de la Sindicatura de
Comptes, 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 aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
356-00324/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 45

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep M. Portabella i d’Alòs, Interventor General de
la Generalitat, davant la Comissió d’Investigació
sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment 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
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
356-00325/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 45

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Narcís Arderiu Freixa, president de l’As-
sociació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria
Independents de Catalunya (ASINCA), 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’Adjudi-
cació, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació (tram. 356-00326/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 45

Sol·licitud de compareixença del Sr.
José Enrique Vázquez Martínez, president de l’As-
sociació Catalana d’Enginyers i Consultors Medi-
ambientals (ACECMA), 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, es-
pecialment 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 testimoni sobre l’objecte de la investi-
gació (tram. 356-00327/07). Acord sobre la sol·lici-
tud. p. 46

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del sector de la fruita dolça d’Unió de Pa-
gesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca perquè expliquin quina és la situació del
sector i la seva problemàtica (tram. 356-00328/07).
Sol·licitud. p. 46

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

Sessió informativa de la consellera de
Benestar i Família davant la Comissió sobre Immi-
gració per a presentar el Pla de ciutadania i immi-
gració (tram. 355-00094/07). Substanciació. p. 46

Sessió informativa de la Comissió so-
bre la Unió Europea proposada per el conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per tractar sobre la
nova política agrària comuna (tram. 355-00099/07).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 46

Sessió informativa de la Comissió so-
bre la Unió Europea proposada pel conseller d’Eco-
nomia i Finances per informar sobre l’impacte de
l’ampliació de la Unió Europea i les conseqüències
en l’economia catalana (Tram. 355-00100/07).
Acord de tenir la sessió informativa. Substanciació. p. 46

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

Compareixença del Sr. Rafael Romero
Fernández, president de la Cambra Oficial de Con-
tractistes d’Obra de Catalunya, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Exe-
cució i el Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i
també sobre els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte de la
investigació (tram. 357-00197/07). Acord de tenir
la sessió de compareixença. Substanciació. p. 47

Compareixença del Sr. Joan Carles Ga-
llego i Herrera i el Sr. Alfredo Bienzobas Gargallo,
representants de Comissions Obreres (CCOO),
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres
de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra Pú-
blica a Catalunya, perquè aportin llur testimoni sobre
l’objecte de la investigació (tram. 357-00198/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 47

Compareixença de la Sra. Carmen
Rangil Ortega i el Sr. Florentino Rodríguez García,
representants d’Unió General de Treballadors
(UGT), davant la Comissió d’Investigació sobre el
Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas
pel Barri del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aportin llur testimoni
sobre l’objecte de la investigació (tram. 357-00199/
07). Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 47

Compareixença del Sr. Lluís Cases
Pallarès, professor de dret administratiu de la UAB
i autor de l’informe sobre contractació pública en-
carregat pel Ministeri d’Hisenda, davant la CIL5M,
perquè aporti el seu testimoni sobre l’objecte de la
investigació, i especialment el seu criteri sobre els
procediments de contractació administrativa i sobre
la possibilitat de reformes o modificacions de la le-
gislació relativa a aquesta matèria (tram. 357-
00200/07). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 48

Compareixença del Sr. Francesc Xavi-
er Padrós i Castillon, director de Serveis del Depar-
tament d’Economia i Finances i vocal de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa, davant
la CIL5M, perquè exposi els criteris i les recomana-
cions adoptades per la Junta Consultiva, en relació
amb les consultes formulades per les administraci-
ons públiques de Catalunya en matèria de contrac-
tació administrativa els darrers anys, com també el
seu criteri sobre possibles modificacions en la legis-
lació sobre contractació administrativa (tram. 357-
00201/07). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 48

Compareixença del Sr. Enric Genescà
i Garrogosa, síndic responsable del Departament
Sectorial B de la Sindicatura de Comptes, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la Lí-
nia 5 del Metro, especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procediments d’Adjudica-
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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.

ció, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a Ca-
talunya, perquè aporti el seu testimoni sobre l’objec-
te de la investigació (tram. 357-00202/07). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 48

Compareixença del Sr. Josep M. Porta-
bella i d’Alòs, Interventor General de la Generalitat,
davant la Comissió d’Investigació sobre el Projec-
te, l’Adjudicació, l’Execució i el Control de les Obres
de la Línia 5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els Procediments
d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra Públi-
ca a Catalunya, perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació (tram. 357-00203/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 48

Compareixença del Sr. Josep Narcís
Arderiu Freixa, president de l’Associació d’Empre-
ses d’Enginyeria i Consultoria Independents de
Catalunya (ASINCA), davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti
el seu testimoni sobre l’objecte de la investigació
(tram. 357-00204/07). Acord de tenir la sessió de
compareixença. p. 49

Compareixença del Sr. José Enrique
Vázquez Martínez, president de l’Associació Cata-
lana d’Enginyers i Consultors Mediambientals
(ACECMA), davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro, especialment
al Pas pel Barri del Carmel, i també sobre els Pro-
cediments d’Adjudicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investigació (tram.
357-00205/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 49

Compareixença de representants de
la Xarxa 18 de Desembre a Catalunya davant la
Comissió sobre Immigració perquè informin sobre
els seus treballs i reivindicacions (tram. 357-00207/
07). Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 49

Compareixença de representants de
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat davant la
Comissió sobre Immigració perquè presenti l’infor-
me de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat,
titulat «La Situación de los Refugiados en España
2005» (tram. 357-00208/07). Acord de tenir la ses-
sió de compareixença. p. 49

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

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

Memòria d’activitats de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de
l’any 2003 (tram. 334-00055/07). Presentació i tra-
mesa a la Comissió. p. 50

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de desembre
de 2004 (dades del trimestre octubre-desembre de
2004), del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(tram. 337-00027/07). Presentació. p. 50

Memòria de la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, corresponent a
l’any 2004 (tram. 337-00028/07). Presentació. p. 51

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Adscripció en comissió de serveis d’un
funcionari. p. 51

Modificació de descripció de funcions
dels llocs de treball del Parlament de Catalunya. p. 52
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Actualització de llocs de treball del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 221-00010/07

Aprovació: Comissió de Govern Interior
Sessió núm. 13, 28.04.2005

DEPARTAMENT DE RELACIONS PARLAMENTÀRIES I PRO-
JECCIÓ INSTITUCIONAL

1. Modificació

Nom del lloc: Cap de la Unitat d’Extensió Educativa

Nivell: 9

Grup: B/C

2. Modificació

Nom del lloc: Cap de la Unitat de Visites

Nivell: 9

Grup: B/C

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2005

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

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de 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. 21347).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.04.2005 al 26.04.2005).

Finiment del termini: 27.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 22.04.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 21555).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 28.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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 de Convergència i Unió
(reg. 21555).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.04.2005 al 28.04.2005).

Finiment del termini: 29.04.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

1.01.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Projecte de llei de modificació parcial
de diverses lleis relatives a entitats
públiques i privades i en matèria de
personal
Tram. 200-00021/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 21518).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.04.2005 al 02.05.2005).

Finiment del termini: 03.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 21.04.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL

GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 20542)

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

«...a promoure en col·laboració amb les empreses dis-
tribuïdores...»

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 21.04.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 21258)

APARTAT 1

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

De tot el text de l’apartat.

Apartats 2 i 3

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

«Reconduir l’atenció psicològica específica als famili-
ars de persones desaparegudes cap a la xarxa pública
de salut mental, amb la col·laboració dels professionals
experts, per tal d’incloure-la en el Protocol d’atenció
en salut mental en situacions d’emergències, catàstro-
fes i estrès posttraumàtic que s’està treballant en el
marc del Pla Director de Salut ntal i Addiccions.»

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 21.04.2005

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI,
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 21208)

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

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

Continuar amb la incoació de l’expedient de declara-
ció, com a Bé Cultural d’Interès Nacional, del Mas
Miró, a Mont-roig del Camp, així com avançar en els
contactes amb les administracions i institucions impli-
cades per tal d’assegurar-ne la seva constitució com a
espai patrimonial.»

Proposició no de llei sobre la disponi-
bilitat i la publicació de les dades de
les enquestes de l’Observatori de la
Societat de la Informació
Tram. 250-00577/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

3.10.25.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.
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Proposició no de llei sobre el finança-
ment de la gestió forestal sostenible
Tram. 250-00588/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la contrac-
tació a temps parcial
Tram. 250-00589/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la moder-
nització dels serveis públics d’ocupa-
ció i la complementació amb la promo-
ció d’un sistema d’agències privades
de col·locació
Tram. 250-00590/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un pla específic de mobilitat geogrà-
fica en l’àmbit laboral
Tram. 250-00591/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre l’incre-
ment, per a l’exercici del 2006, dels
ajuts existents en matèria d’innovació,
recerca i desenvolupament per a les
empreses catalanes
Tram. 250-00592/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la integra-
ció de la població immigrada en l’àm-
bit laboral i social mitjançant una nova
política d’immigració
Tram. 250-00594/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la promo-
ció del desplaçament al lloc de treball
amb transport públic
Tram. 250-00595/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la reforma
parcial de la Llei sobre l’impost de so-
cietats per tal que les petites i mitjanes
empreses puguin beneficiar-se de de-
duccions per la despesa feta en la pre-
venció de riscos laborals
Tram. 250-00596/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la millora
de l’atenció primària de salut a Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00597/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 21598) i Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
(reg. 21602).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre el sen-
derisme
Tram. 250-00598/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 21598).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la domicili-
ació a Barcelona de la Societat Estatal
per a la Promoció i l’Atracció de les
Inversions Exteriors
Tram. 250-00599/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre el condi-
cionament i la millora de la carretera
T-330 entre l’Eix de l’Ebre i la ratlla
d’Aragó
Tram. 250-00600/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.
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Proposició no de llei sobre la millora
del servei de ferrocarrils entre Reus
(Baix Camp) i Barcelona i sobre la re-
modelació i la modernització de l’esta-
ció d’aquella ciutat
Tram. 250-00602/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) de Salàs de
Pallars (Pallars Jussà)
Tram. 250-00603/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre la cloenda
del 75è aniversari de la connexió ferro-
viària entre l’Estat espanyol i l’Estat
francès que comunica Barcelona i Pa-
rís
Tram. 250-00604/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 21599).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons del Departament de Treball i In-
dústria davant el procés de liquidació
de l’empresa Mitasa i sobre un pla de
reimpuls industrial del Berguedà i el
Segrià
Tram. 250-00606/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 21598).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 27.04.2005 al 30.04.2005).

Finiment del termini: 02.05.2005; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 27.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.
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Proposició no de llei sobre els serveis
d’atenció precoç de caràcter universal
Tram. 250-00629/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 03.05.2005 al 10.05.2005).

Finiment del termini: 11.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

Proposició no de llei sobre la comuni-
cació entre les administracions pú-
bliques catalanes i els ciutadans mit-
jançant l’ús de les tecnologies de la
informació, especialment el correu
electrònic
Tram. 250-00639/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 26.04.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.04.2005 al 04.05.2005).

Finiment del termini: 05.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 26.04.2005.

Proposició no de llei sobre el desple-
gament reglamentari de la Llei 8/1995,
d’atenció i protecció dels infants i els
adolescents i de modificació de la Llei
37/1991, de 30 de desembre, sobre
mesures de protecció dels menors
desemparats i de l’adopció
Tram. 250-00640/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, Eva Garcia
Rodríguez, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Montanya i
Mias, Diputada i Diputats del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 134 i 135 del Reglament de la Cam-
bra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Disposició final Primera de la Llei 8/1995, de 27 de
juliol, d’Atenció i Protecció dels infants i els adoles-
cents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de se-
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tembre, sobre mesures de protecció dels menors desem-
parats i de l’adopció, preveu que el Govern de la Gene-
ralitat n’efectuï el desplegament reglamentari.

El Govern de la Generalitat, en el període comprès en-
tre els anys 1995 i 2001 ha dictat diversos Decrets i una
Ordre, que cal considerar com a desplegament parcial
de l’esmentada Llei.

Això no obstant, i de forma reiterada, el Síndic de Greu-
ges de Catalunya adverteix any rera any de la necessi-
tat del desplegament reglamentari de la llei al·legant
diferents motius, com ara la manca de reglamentació
en els aspectes sancionadors o la manca de reconeixe-
ment normatiu dels serveis de mediació entre pares i
fills

En aquest sentit, la Resolució 581/VI del Parlament,
instà el Consell Executiu a preparar l’esmentat desple-
gament reglamentari, sense que a hores d’ara s’hagi
realitzat.

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
què, en el termini màxim de sis mesos, aprovi les dis-
posicions reglamentàries corresponents en compliment
de la Disposició final Primera de la Llei 8/1995, de
27 de juliol, d’Atenció o Protecció dels infants i els
adolescents, i de modificació de la Llei 37/1991, de 30
de desembre, sobre mesures de protecció dels menors
desemparats i de l’adopció.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Daniel Sirera i Bellés, Eva
Garcia Rodríguez, Santi Rodríguez i Serra, Jordi Mon-
tanya i Mias

Proposició no de llei sobre el pa-
gament immediat dels honoraris als
advocats i els procuradors del torn
d’ofici
Tram. 250-00641/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, Eva García i
Rodríguez i Jordi Montanya i Mias, Diputada i Diputat
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb el que disposen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent propo-
sició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El servei de torn d’ofici que presten els col·legis d’ad-
vocats i de procuradors dels tribunals constitueix un
servei públic essencial en l’àmbit de la justícia. I no
només per què dona compliment a un mandat constitu-
cional ineludible, d’acord amb l’article 119 de la Cons-
titució espanyola de 1.978, sinó també perquè garanteix
el principi d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes
davant la llei. Així, doncs, gratuïtat de la justícia per qui
no té prou medis per litigar i igualtat davant la llei són
els dos pilars fonamentals que sustenten el servei de
torn d’ofici.

Malgrat aquest caràcter de servei essencial per els ciu-
tadans i ciutadanes, la puntualitat en el pagament dels
corresponents honoraris pel servei que presten els ad-
vocats col·legiats i els procuradors dels tribunals conti-
nua sent una assignatura pendent de les Administraci-
ons Públiques catalanes. El pagament es dilata molt en
el temps, arribant fins i tot a més de 6 mesos un cop
prestat el corresponent servei, cosa que provoca una
desmotivació dels professionals i suposa una minva en
la qualitat del servei. És per això que el Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya creu necessari que
el pagament dels corresponents honoraris s’ha d’efec-
tuar de forma immediata un cop efectuat el servei i as-
sistència jurídica, sense dilacions ni demores injustifi-
cades.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
prendre les mesures necessàries, juntament amb el
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Con-
sell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Ca-
talunya, per tal que els advocats i els procuradors per-
cebin la corresponent compensació econòmica i els
honoraris immediatament, després de cada intervenció
professional, sense dilacions indegudes.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Daniel Sirera i Bellés, Eva
García i Rodríguez, Jordi Montanya i Mías

Proposició no de llei sobre l’increment
dels mitjans materials i humans del
Registre Civil de Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00642/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
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Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, Eva García i
Rodríguez i Jordi Montanya i Mias, Diputada i Diputat
del Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb
el que disposen els articles 134 i 135 del Reglament de
la Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les dependències del Registre Civil de Terrassa (Vallès
Occidental) es troben actualment col·lapsades. Els mit-
jans humans i materials adscrits a l’establiment són del
tot insuficients, i això provoca que els ciutadans i ciu-
tadanes hagin de fer llargues cues per sol·licitar qualse-
vol certificat, practicar inscripcions registrals o fer al-
gun tipus de consulta.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
incrementar, de manera urgent, els mitjans materials de
l’establiment on es troba ubicat el Registre Civil de
Terrassa (Vallès Occidental), i a dotar del suficient per-
sonal administratiu i d’atenció al ciutadà l’esmentada
oficina.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Daniel Sirera i Bellés, Eva
García i Rodríguez, Jordi Montanya i Mias

Proposició no de llei sobre el garanti-
ment de la seguretat de les persones i
els béns a les àrees rurals de la demar-
cació de Tarragona
Tram. 250-00643/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21101 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers mesos la sensació d’inseguretat s’ha
apropiat de moltes zones rurals de la demarcació de
Tarragona. S’ha produït un considerable augment dels
robatoris i els actes delictius que fins i tot ha arribat a
actes de violència cap a les persones i en concret en els
jutges de pau com a representants de l’administració de
Justícia en els municipis més petits.

El desplegament dels Mossos d’Esquadra a demarcació
de Tarragona, tot just ha començat amb l’arribada d’un
centenar d’efectius que patrullen des del novembre de
2004 a la ciutat de Tarragona.

En altres indrets de Catalunya, davant la demanda
d’una major presència d’efectius de la policia, el des-
plegament dels Mossos d’Esquadra es va avançar en el
temps, com va ser el cas de la ciutat de Barcelona amb
motiu del Fòrum de les Cultures.

Els alcaldes de l’Alt Camp i el Ple del Consell Comar-
cal de l’Alt Camp han manifestat la seva preocupació
i queixa per la situació d’inseguretat en les àrees rurals
i per tant seria convenient la presència d’efectius de
Mossos d’Esquadra en aquesta zona, alhora que el
Govern de la Generalitat hauria de dur a terme les ac-
cions necessàries davant el Govern de l’Estat per garan-
tir que els efectius de la Policia Nacional siguin els
suficients en tant en tant no es completa el desplega-
ment total de la Policia de la Generalitat en zones en
que encara no s’ha efectuat aquest desplegament.

Per aquest motiu el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Adoptar mesures especials per tal d’incrementar la
seguretat de les persones i els bens en les àrees rurals de
la demarcació de Tarragona, amb una major presència
dels Mossos d’Esquadra.

2. Reclamar al Govern de l’Estat que garanteixi que els
efectius de la Policia Nacional siguin els suficients en
tant en tant no es completa el desplegament total dels
Mossos d’Esquadra en les zones en que encara no s’ha
efectuat aquest desplegament, amb especial atenció per
les àrees rurals.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Rafael Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de l’impacte de gènere en
les bandes juvenils
Tram. 250-00644/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposició no de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACIÓ D’UN ESTU-
DI DE L’IMPACTE DE GÈNERE EN LES BANDES JUVENILS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actuació de bandes juvenils violentes és un fenomen
de caràcter urbà conegut des de fa anys a d’altres paï-
sos del nostre entorn i que existeix també a ciutats ca-
talanes.
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Les bandes juvenils han estat objecte tradicional d’es-
tudis com a sector específic de l’activitat delinqüent,
més recentment són analitzades per sociòlegs i antropò-
legs des de la classificació de «cultura urbana o de car-
rer». Als estudis existents sobre la delinqüència juvenil
a Catalunya, en concret els referents a bandes juvenils,
hi manca l’anàlisi de la tensió de gènere que estructu-
ra el comportament sexual de llurs components i defi-
neix el sistema de socialització de les noies en aquelles.

És de gran interès disposar d’estudis específics –quan-
titatius i qualitatius– de la socialització i comportament
de gènere de les adolescents en el si de les bandes ur-
banes; l’anàlisi de l’impacte de gènere en l’anomena-
da «moral de carrer» seria un valuós ajut per a la de-
terminació de polítiques adreçades a la prevenció i
superació de la delinqüència urbana juvenil.

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 elaborar, amb treball de carrer, l’estudi de la
condició i actuació de les adolescents en les bandes
juvenils urbanes, des de l’impacte de gènere. L’estudi
analitzarà, com a mínim, les condicions socioeducati-
ves i econòmiques de les noies, la jerarquització soci-
al i sexuada de les bandes i la seva influència en els
espais públics dels districtes urbans.»

Palau de Parlament, 12 d’abril de 2005
Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de l’impacte de gènere en
les condicions de vida de les dones
immigrades majors de seixanta-cinc
anys
Tram. 250-00645/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposició no de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACIÓ D’UN ESTU-
DI DE L’IMPACTE DE GÈNERE EN LES CONDICIONS DE VIDA

DE LES DONES IMMIGRADES MAJORS DE 65 ANYS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El fet de la immigració és el tema social present a
l’agenda de govern dels diferents països europeus que
en són receptors, com ho és també els efectes de la in-

versió de la piràmide d’edat d’aquells mateixos països.
Temes ambdós que han merescut i mereixen estudis i
anàlisis per part de sociòlegs, politòlegs i economistes
a Europa i al nostre país.

En el col·lectiu de persones que anomenem de la tercera
edat hi ha un subgrup definit per les coordenades «dona-
pobresa», la situació del qual ha estat objecte d’estudis
rigorosos des de diferents vessants. Nogensmenys, hi
ha un col·lectiu al qual les enquestes i estudis són indi-
ferents: les persones immigrades de països estrangers
que han arribat a la vellesa i entre aquestes, específica-
ment, el col·lectiu de les dones.

Aquestes dones viuen, en general, en llars inadequades
per a l’autonomia personal i, en molts casos, insalubres;
si han tingut vida laboral, l’han tinguda de manera pre-
cària i fora dels circuits de la seguretat social i un nom-
bre considerable mai no n’han tinguda per motius cul-
turals.

En tot cas, la manca d’enquestes, anàlisis i d’estudis al
respecte de l’impacte de la vellesa en la vida de les
dones immigrades ens impedeix de conèixer-ne la seva
situació i, en conseqüència, de possibilitar la presa de
decisions per a millorar, en el seu cas, les seves condi-
cions de vida, i, per a prevenir el demà amb mesures
adreçades al gaudi d’una vellesa saludable i digna per
a aquelles.

Considerem oportú i aconsellable que el Govern aten-
gui aquesta necessitat d’informació, anàlisi i prospec-
ció de la situació del col·lectiu de dones immigrades de
països estrangers majors de 65 anys que viuen a Cata-
lunya; ho és especialment considerant que els primers
fluxos migratoris arribaren a Catalunya els anys 70, en
concret, el de persones procedents de la regió del
Magrib.

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 que, d’acord amb els Ajuntaments que corres-
pongui, elabori un estudi rigorós i aprofundit, des de la
perspectiva de gènere, sobre la situació de les dones
immigrades de països estrangers majors de 65 anys que
viuen a Catalunya. L’estudi analitzarà, com a mínim,
els àmbits de la salut, grau de dependència, habitatge,
formes de convivència i situació econòmica.»

Palau de Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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Proposició no de llei sobre l’avaluació
i el seguiment del V Pla d’acció i des-
envolupament de les polítiques de do-
nes a Catalunya 2005-2007
Tram. 250-00646/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les dones són objecte d’atenció especial a les políti-
ques dels governs dels diferents països de la Unió Eu-
ropea. Estudis i anàlisis sobre la seva discriminació i la
invisibilitat en determinats àmbits, l’afectació de llurs
drets, la difícil conciliació de la vida professional i fa-
miliar, etc. han conduït a la formalització de polítiques
públiques, especialment regides pel dret comunitari
d’emprar i considerar la perspectiva de gènere fona-
mental per a la consecució real d’una societat democrà-
tica.

El 22 de març de 2005 el Govern acordà l’aprovació
del V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques
de dones a Catalunya 2005-2007, que es defineix com
una eina transversal per a l’aplicació d’aquelles políti-
ques, dotat pressupostàriament i sotmès a avaluació
periòdica per tal d’adaptar el seu contingut a les situa-
cions que així ho reclamin

El Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret,
amb seu al Parc Científic de Barcelona, elaborà l’any
2004 un valuós document sobre l’activitat científica,
acadèmica i professional de les dones i els problemes
de discriminació existents. Les conclusions i recomana-
cions del document, titulat «Dones i Ciència», són apli-
cables a àmbits generals; s’hi recomana que les admi-
nistracions públiques estableixin mesures concretes per
avaluar les polítiques i seguir-ne el compliment. Reco-
manació que el mateix V Pla recull.

D’acord, doncs, amb la mateixa voluntat del Govern, és
adient que aquest estableixi un sistema públic i trans-
parent de seguiment, avaluació i control del compli-
ment del V Pla d’acció i desenvolupament de les polí-
tiques de dones a Catalunya i que en aquell hi participi
el Parlament a través de la Comissió per als drets de les
dones.

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:

a) Establir les mesures d’avaluació del compliment del
«V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de
dones a Catalunya, 2005-2007».

b) Constituir una Comissió de seguiment del desenvo-
lupament del Pla, de verificació del seu compliment i
del grau de consecució del seus objectius; la Comissió
estarà formada per representants de l’Administració de
la Generalitat, persones amb l’expertesa requerida no-
menades per aquella i representants dels diversos grups
parlamentaris que formen la Comissió per als drets de
les dones.»

Palau de Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre els drets
lingüístics de la població catalanopar-
lant de la Franja de Ponent
Tram. 250-00647/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposició no de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE ELS DRETS LINGÜÍSTICS DE

LA POBLACIÓ CATALANOPARLANT DE LA FRANJA DE PO-
NENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La pervivència i vigor de la llengua catalana, comuna
amb els diversos territoris que comparteixen amb Ca-
talunya història i cultura, és un objectiu cultural i polític
del Govern de la Generalitat. A l’Aragó, en concret a la
zona anomenada la Franja de Ponent, la llengua cata-
lana és la llengua de comunicació pròpia de la seva
població que té l’aspiració legítima de veure reconeguts
de manera plena i definitiva els seus drets lingüístics, el
que encara avui no és una realitat.

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:

a) Pels mecanismes adients institucionals i polítics, fer
palesa al Govern aragonès la seva preocupació per la
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inestable situació del català a l’escola i el seu interès per
la pervivència i ús de la llengua catalana a la Franja de
Ponent.

b) Instar el Govern aragonès a garantir el ple exercici
dels drets lingüístics de la seva població catalanopar-
lant.»

Palau de Parlament, 12 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la denomi-
nació empresarial i comercial de la
Societat Estatal de Correus i Telègrafs
en les comunitats autònomes amb
llengua pròpia oficial
Tram. 250-00648/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Carme Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134
i 135 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Societat Estatal Correus i Telègrafs, S. A. havia
adoptat durant els últims vint anys, pel que fa a la seva
denominació empresarial, la denominació bilingüe en
les Comunitats Autònomes amb llengua pròpia oficial
diferent de la castellana; des de l’any 2003 empra a tot
l’Estat espanyol com a imatge corporativa la denomi-
nació «Correos» en castellà, ús que contraria el respecte
degut per una empresa estatal de servei públic a l’ofi-
cialitat, en el cas de Catalunya, de la llengua catalana.

La política lingüística de l’empresa pública de Correus
ha estat denunciada públicament per particulars i per
entitats d’àmplia representació social.

És bo i necessari, per a la normalització del pluralisme
lingüístic a l’Estat espanyol i pel tractament respectu-
ós de la llengua pròpia i oficial de Catalunya, que la veu
de la societat civil sigui acollida pel Parlament.

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 reclamar al Govern de l’Estat espanyol que:

a) L’empresa pública Societat Estatal de Correus i Te-
lègrafs, S. A. substitueixi la denominació comercial
«Correos» a les Comunitats Autònomes amb llengua
pròpia oficial diferent de la castellana, per la correspo-
nent en català, gallec i euskera.

b) Que la dita societat empri en aquelles Comunitats,
juntament amb la denominació comercial, la denomi-
nació empresarial en la llengua pròpia oficial.»

Palau de Parlament, 12 d’abril de 2005
Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la precari-
etat laboral dels treballadors de l’àmbit
penitenciari
Tram. 250-00650/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21188 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La política de personal que està duent a terme en els
darrers mesos el Govern de la Generalitat en l’àmbit
penitenciari, ha suscitat el rebuig generalitzat dels tre-
balladors i treballadores i dels seus representants sindi-
cals.

D’acord amb aquesta política de personal, l’administra-
ció té la intenció de privatitzar la feina que fan els sa-
nitaris i els tècnics d’inserció laboral. Tanmateix els
educadors socials en l’àmbit penitenciari demanen que
se’ls homologui i reconegui la seva situació.

Pel que fa als treballadors sanitaris de l’àmbit peniten-
ciari, es tracta d’un grup variat (auxiliars de clínica,
infermers, metges i especialistes) contractats laboral-
ment en situació d’interinitat. En aquesta situació de
precarietat laboral han d’atendre a un nombre, cada dia
major, d’interns.

Els tècnics d’inserció laboral, tot i ser un grup més re-
duït, no es troben en millor situació. Estan contractats
laboralment i l’administració ja els va convocar per sig-
nar els seu traspàs al CIRE (Centre d’Iniciatives per a
la Reinserció) que és una entitat de dret públic sotme-
sa a l’ordenament jurídic privat i depenent de la Secre-
taria de Serveis Penitenciaris. Els treballadors van re-
butjar el traspàs per no especificar-se les condicions ni
la categoria laboral que tindrien un cop fet el traspàs.

Els educadors socials que porten anys treballant en
l’àmbit penitenciari es senten discriminats ja que des
de l’aprovació de la Llei 24/2002 de 18 de novembre de
creació de l’especialitat d’educació social en el cos
de diplomats de la Generalitat no s’ha fet la integració
dels treballadors socials que estan treballant a les pre-
sons. Es dona la circumstància que els nous treballa-
dors entren amb una categoria superior als que els han
tutoritzat les pràctiques i ara se’ls demana que superin
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una oposició desprès d’haver estat nomenats anterior-
ment per una plaça que es va publicar en el DOGC.

L’administració ha desestimat la possibilitat de trobar
una sortida dialogada i pactada, provocant que els tre-
balladors es manifestessin en diverses ocasions i fessin
concentracions als centres penitenciaris durant el dar-
rer any.

La privatització de la feina que fan tant el personal sa-
nitari com els tècnics d’inserció laboral, afectaria de
forma negativa al servei que s’ofereix als centres peni-
tenciaris, en favor de la rendibilitat d’un servei privat.
Tanmateix les condicions de treball es veurien directa-
ment afectades.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu, en
relació a la política de personal en l’àmbit peniten-
ciari, a:

1. Convocar els processos selectius per tal d’eliminar la
precarietat laboral existent entre els treballadors de
l’àmbit penitenciari, especialment, sanitaris i tècnics
d’inserció laboral.

2. Convocar els corresponents processos per tal que
aquells treballadors i treballadores de l’àmbit peniten-
ciari que porten anys fent la seva feina puguin conso-
lidar els seus llocs de treball

3. Homologar i reconèixer les categories dels educa-
dors socials que treballen en l’àmbit penitenciari.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2005

Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la protec-
ció i la promoció de la música tradici-
onal a Catalunya
Tram. 250-00651/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(ICV-EA)
Reg. 21194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb allò
que es preveu als articles 134 i 135 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposició no de llei so-
bre la protecció i la promoció de la música tradicional
a Catalunya.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La preservació, la recuperació i la difusió de la música
popular i tradicional catalana és fruit del treball cons-

tant de la societat civil que, mitjançant el seu teixit
associatiu, ha demostrat que és possible mantenir i re-
novar la tradició i, sobretot, fer creació a partir de la
pròpia tradició. Però també és conseqüència de les
actuacions institucionals impulsades des del govern i,
especialment, del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana.

Tanmateix, la situació actual de la música tradicional a
Catalunya requereix que es prenguin una sèrie de me-
sures prioritàries i estratègiques per garantir la seva
protecció i promoció, tal i com va sol·licitar La Platafor-
ma per la Música de la Terra, constituïda després de la
publicació del «Manifest per la Música de la Terra»,
que va comparèixer al Parlament el 10 de novembre de
2004. Aquestes mesures haurien de formar part d’un
bloc d’ampli abast, planificat territorialment i temàtica-
ment, i que inclogués tot tipus d’iniciatives.

És per tot això que els diputats sotasignants presentem
la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Elaborar un pla estratègic i d’actuacions per impul-
sar, conservar i difondre la música popular i tradicional
a Catalunya que contempli:

a) La implantació de la música d’arrel tradicional a
l’ensenyament i el seu reconeixement i equiparació a
qualsevol altre estudi musical.

b) La protecció i difusió del patrimoni etnomusicològic
mitjançant l’increment de recursos de la Fonoteca de
Música Tradicional i l’establiment de línies d’ajut per
finançar els treballs d’investigació i recuperació de la
música tradicional autòctona.

c) La creació, d’acord amb les entitats municipals,
d’una xarxa de circuits estables amb programació de
música tradicional dotada de les infraestructures neces-
sàries per tal de promocionar i divulgar els intèrprets i
els seus treballs.

d) La creació, en el marc de l’Eurorregió i dels països
de parla catalana, d’un espai de cooperació i intercan-
vi per enfortir i projectar, també en l’àmbit internacio-
nal, el patrimoni musical i més concretament la músi-
ca d’arrel tradicional.

2. Establir els acords necessaris per tal d’impulsar i
promocionar la difusió, en els mitjans de comunicació
públics i privats, de les manifestacions de la música
folk i tradicional catalanes.»

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu ERC; Joan Boada i Masoliver,
portaveu ICV-EA; Francesc Boya i Alós, GSOC-CPC;
Marina Llansana i Rosich, ICV-EA; Dolors Camats i
Luís, ERC
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Proposició no de llei sobre la protec-
ció i el foment del joc de bitlles
Tram. 250-00652/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(ICV-EA)
Reg. 21224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els portaveus i diputats dels Grups Parlamentaris sota-
signats, d’acord amb allò que es preveu als articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El joc de bitlles és un joc de caràcter universal amb una
forta presència en la nostra cultura tradicional. Al nos-
tre país, aquest joc ha estat present durant segles en la
vida quotidiana de la gent i ha estat una activitat que ha
jugat un paper clau en el lleure col·lectiu als nostres
pobles i ciutats.

Amb uns orígens que es perden en el temps, el joc de
bitlles havia estat una de les principals activitats espor-
tives i d’oci en la vida dels nostres pobles fins a l’any
1939, i el seu procés de recuperació es pot assimilar
amb el retorn de la democràcia.

Amb petites variacions depenent de l’àrea geogràfica,
el joc consisteix, bàsicament, en un esport de precisió
i punteria practicat preferentment a l’aire lliure i apte
per totes les edats.

La tasca de recuperació i estandardització del regla-
ment, així com l’establiment d’una competició oficial
duta a terme per la Federació Catalana de Bitlles ha
permès una clara recuperació de la pràctica d’aquest
esport en el nostre país.

El Joc de Bitlles –o «birles»– és un dels principals es-
ports tradicionals de Catalunya. En els darrers anys, i
gràcies sobretot a la Federació Catalana de Bitlles, la
seva pràctica està vivint una revifada que cal acompa-
nyar amb mesures de foment per part del Govern de la
Generalitat.

Tant per la seva importància com a pràctica esportiva i
de lleure com per la seva antiguitat i presència en la
nostra cultura tradicional, cal que el govern de la Gene-
ralitat faci tot el possible per protegir i estendre la pràc-
tica del Joc de Bitlles, especialment entre el jovent.

Per tot el que ha quedat exposat, es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

a) Doni el suport necessari a la Federació catalana de
bitlles i bowling per tal que dugui a terme les accions
necessàries per establir una lliga nacional catalana de
bitlles.

b) Fomenti el coneixement i la pràctica del Joc de Bit-
lles en l’àmbit escolar.

c) Doni suport als municipis pel foment de la pràctica
del joc de bitlles.

Palau del Parlament, 18 d’abril del 2005

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CPC; Josep
Casajuana i Pladellorens, diputat GSOC-CPC; Joan
Ridao i Martín, portaveu GP ERC, Marina Llansana
i Rosich, diputada GP ERC, Joan Boada i Masoliver,
portaveu GP ICV-EA; Dolors Camats i Luis, diputada
GP ICV-EA

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta a Torelló
(Osona)
Tram. 250-00654/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Homs i Molist,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de Parlament, presenten per a la seva trami-
tació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La natació és una de les millors i més completes acti-
vitats fisicoesportives. És excel·lent per al sistema car-
diovascular, respiratori i muscular; resulta molt benefi-
ciosa i suposa, per a tot aquell que la practica, un
increment en la seva qualitat de vida. Pel que fa als nens
en edat escolar, és una activitat esportiva que pot ésser
desenvolupada tan durant l’horari escolar, dins l’assig-
natura d’educació física i esport, com durant les activi-
tats extra-escolars o complementaries que poden oferir
els centres escolars.

Torelló (Osona) té una llarga tradició en la practica de
la natació. La cobertura de l’actual piscina municipal
mitjançant un globus data de l’any 1985. Aquests vint
anys d’història per molts usuaris de la extensa àrea que
va de Manlleu fins a Ripoll i tota la vall del Ges ha sig-
nificat l’única possibilitat de practicar la natació tot
l’any.

Actualment malgrat que algunes de les poblacions es-
mentades ja tenen el seu propi equipament, la piscina
de Torelló continua donant servei tan als pobles de la
Vall com a els propis torellonencs que tenen en el seu
club de natació un referent inqüestionable, doncs els
seus membres estan presents a totes les competicions
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de Catalunya i estatals amb bones marques a nivell
d’Estat Espanyol.

Tot plegat significa un gran nivell d’ús de les actuals
instal·lacions, que estan obertes des de les 7 del mati
fins les 11 de la nit i que demanen un salt qualitatiu
definitiu. La substitució d’aquest vell globus és un fet
inqüestionable tan per donar continuïtat a la practica
terapèutica i esportiva de la natació com per millorar i
solucionar les incomoditats que representa l’actual
equipament amb la precarietat d’espais i els problemes
de manteniment que comporta una estructura que sem-
pre s’ha considerat provisional malgrat els seus 20 anys
d’existència.

En definitiva, la bondat de la practica de la natació a
tots els nivells, i l’estat obsolet de les instal·lacions fan
del tot necessari la construcció de la piscina coberta al
terme municipal de Torelló.

Per aquests motius exposats, el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalu-
nya a iniciar els tràmits necessaris per construir una
piscina coberta al municipi de Torelló, segons la nor-
mativa vigent i d’acord amb l’Ajuntament de Torelló,
amb la màxima celeritat per tal que pugui estar en fun-
cionament l’any 2006.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una sala esportiva a Callde-
tenes (Osona)
Tram. 250-00655/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21262 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Homs i Molist,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de Parlament, presenten per a la seva trami-
tació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El municipi de Calldetenes (Osona) no disposa de cap
tipus d’equipament esportiu públic per atendre les ne-
cessitats bàsiques de la població de fer una pràctica fi-
sicoesportiva en espai cobert.

Aquest dèficit afecta diversos col·lectius de població
entre els que hi figuren entitats esportives, escoles i
particulars. Ateses les característiques del municipi i el
seu número d’habitants, superior als 2.000, la sala es-

portiva és una instal·lació que s’adequaria plenament al
municipi, oferint un servei òptim als habitants de
Calldetenes i erigint-se com una infrastructura essencial
en la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives.

Les sales esportives, esteses arreu del territori, resulten
de gran utilitat agregades a instal·lacions esportives de
majors dimensions, especialment a piscines cobertes.
Per això, tenint en compte que la construcció d’aquesta
infrastructura té 40.000 usuaris potencials (s’inclouen
entre aquestes els 35.000 habitants de Vic, capital de
comarca) i que en aquest radi no existeix cap piscina
coberta de titularitat pública, la construcció al munici-
pi de Calldetenes d’ambdues instal·lacions posaria fi al
dèficit actual en matèria d’esports, tal i com preveu el
Pla d’instal·lacions esportives de Catalunya pel període
2004-2007.

Per tot això exposat, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
el projecte i construir una sala esportiva, vinculada a la
construcció d’una piscina coberta, segons la normativa
vigent i a autoritzar-ne l’inici de les obres al llarg de
l’any 2005, d’acord amb l’Ajuntament de Calldetenes.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del centre comercial i la rehabili-
tació del nucli històric de Centelles
(Osona)
Tram. 250-00656/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21263 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Homs i Molist,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de Parlament, presenten per a la seva trami-
tació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Centelles (Osona) està situat al sud d’Osona, a 17 Km.
de Vic i a 52 km. de Barcelona, és una vila dinàmica
amb empreses i estructures d’alta tecnologia i molt ben
comunicada amb l’àrea metropolitana de Barcelona per
la carretera C-17 i amb la resta d’Europa a través de
l’eix transversal. El municipi té una població total de
6155 habitants (dades de 2003).

El centre de Centelles és una zona de gran afluència de
visitants per la important quantitat de comerços que hi
ha i per la celebració, els diumenges, del seu mercat
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setmanal. Aquest mercat, d’arrel tradicional, pot esde-
venir un recurs turístic essencial que permeti la dina-
mització econòmica i turística de la població, però per-
què això es faci efectiu calen actuacions a dos nivells.
En primer lloc és necessari endegar una política d’apar-
caments públics i privats coherent que faciliti la mobi-
litat i l’accessibilitat al nucli de la població, i en segon
lloc restaurar i rehabilitar el centre històric de la pobla-
ció per adequar-lo a la realitat present.

L’accés al centre d’aquesta població és molt complicat
i la construcció d’un aparcament al seu voltant és del
tot necessària perquè aquells usuaris que vulguin acce-
dir-hi amb vehicle privat no causin grans congestions
de trànsit, i degut a que el projecte de rehabilitació del
nucli històric preveu la supressió dels aparcaments que
actualment s’ubiquen al carrers Nou i Socós.

Perquè la construcció d’aquest aparcament resulti d’uti-
litat per la població es fa necessària per altra banda
l’obertura d’un nou vial per comunicar l’aparcament de
l’Hort de Can Comte amb el carrer Hospital i la Plaça
Major, facilitant d’aquesta manera l’accés de vianants
al centre.

Aquestes actuacions han de servir per a promocionar el
comerç urbà de la població i dinamitzar el seu mercat
setmanal, atorgant al públic assistent als mercats i al
nucli urbà les màximes comoditats, ja que l’obertura
constant de grans superfícies a la comarca d’Osona
amb les que ha de competir el petit comerç així ho exi-
geix.

Per tot això exposat, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Participar, juntament amb l’Ajuntament de Centelles,
en l’elaboració del projecte i finançament de la cons-
trucció d’un aparcament subterrani a l’Hort de Can
Comte.

2. Participar juntament amb l’Ajuntament de Centelles
en l’elaboració del projecte i finançament de la refor-
ma urbana que ha de permetre obrir un nou vial per
accedir des de l’Hort de Can Comte fins al carrer de
l’Hospital i la Plaça Major.

3. Col·laborar econòmicament i tècnica en el procés de
redacció i execució del projecte de restauració i reha-
bilitació del nucli històric i centre comercial del muni-
cipi de Centelles.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la rehabili-
tació i l’obertura al pas del pont de vi-
anants damunt la via del tren de l’esta-
ció de Centelles (Osona)
Tram. 250-00657/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21264 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Homs i Molist,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de Parlament, presenten per a la seva trami-
tació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 1909 Josep Playà va ser l’enginyer encarregat de
construir el pont de Centelles, seguint les tendències
arquitectòniques d’estructura i construcció de l’època
d’August Eiffel, el conegut autor de la torre Eiffel de
París.

Aquest pont va ser encarregat per la companyia ferro-
viària RENFE, titular de la construcció, per tal que ser-
vís de passarel·la per als vianants de l’Estació del tren
que fa el trajecte Barcelona - Puigcerdà. El pont de
Centelles va constituir un pas indispensable per les
persones que volien accedir a les més importants fàbri-
ques de l’època, la fàbrica Estabanell i Pahisa i l’em-
presa de curtits Batlle.

El pont de Centelles, a més del seu sentit pràctic, va
esdevenir un dels símbols més emblemàtics del poble.
En poc temps el pont de Centelles va reforçar el seu
valor històric, artístic i sentimental, testimoni de tots els
esdeveniments del municipi i la seva gent des del mo-
ment de la seva construcció i un element configurador
de la imatge de Centelles.

La protecció del pont de sobre la via del tren de l’esta-
ció, per tal de protegir la seva supervivència i protecció,
està inclòs dins el Pla Especial de Protecció del centre
històric de Centelles i, per tant, està prohibida la seva
destrucció.

Però, ara, el pont de Centelles vol ser enderrocat. La
companyia RENFE i l’Ajuntament de Centelles, encar-
regat del seu manteniment, han decidit destruir un dels
monuments d’arquitectura industrial local amb més
història i arrelament del municipi de Centelles.

Davant d’aquesta decisió d’enderrocar el pont de Cen-
telles moltes han estat les reaccions dels habitants del
poble a favor de la conservació i rehabilitació de l’es-
tructura.

Cal tenir en compte també que es va constituir la Pla-
taforma «Salvem el pont de la via del tren», que agru-
pa un nombre important de veïns i veïnes del munici-
pi de Centelles que reclamen la recuperació del pont de
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Centelles, mantenint el seu valor històric-artístic i evi-
tant que sigui substituïda per una altra construcció sen-
se cap mena de significació i singularitat municipal.

Així doncs, és necessari aconseguir que el pont sobre
la via del tren de l’estació del municipi de Centelles
conservi l’estil de principis del segle XX, respectant el
seu valor històric i sentimental i arribant, fins i tot, a
esdevenir un nucli clau per a construir un espai lúdic,
social i de referent cultural i territorial del municipi de
Centelles.

Per tot això exposat, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Requerir a la companyia RENFE a restaurar i tornar
a donar ús al Pont de vianants sobre la via de tren de
Centelles i així mateix, propiciar un acord entre la com-
panyia RENFE i l’Ajuntament de Centelles per la seva
rehabilitació garantint la seguretat de tots els usuaris, de
manera que continuï formant part del patrimoni histò-
ric i cultural del municipi, respectant la singularitat i
significat d’aquesta construcció, testimoni del poble de
Centelles i la seva gent.

2. Col·laborar econòmicament amb l’Ajuntament de
Centelles en l’adequació del pont esmentat i el seu en-
torn per a fer-lo apte per a la circulació de persones.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta al muni-
cipi de Centelles (Osona)
Tram. 250-00658/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21265 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Homs i Molist,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de Parlament, presenten per a la seva trami-
tació, la següent Proposició no de Llei.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment el municipi de Centelles (Osona), disposa
d’una piscina coberta mitjançant un globus que permet
la pràctica de la natació dels seus habitants durant els
mesos de tardor i hivern quan les condicions meteoro-
lògiques fan del tot impossible la pràctica d’aquest es-
port a l’aire lliure. Aquesta infrastructura, d’una anti-
guitat aproximada de 10 anys, en aquest moment està
quedant obsoleta.

Des de la cobertura de la piscina municipal la instal·la-
ció ha ofert la possibilitat per a molta gent de Centelles
i de l’àrea d’influència de Centelles, bàsicament d’Oso-
na sud, de practicar la natació durant tot l’any.

Durant els darrers anys el número de practicants de la
natació ha crescut considerablement degut a les nume-
roses qualitats que s’atribueixen a aquest esport. En
aquests sentit les instal·lacions de les que disposa Cen-
telles per la pràctica de la natació no s’han quedat al
marge d’aquest increment, veient com el número de
practicants augmentava any rere any. Al gran número
de particulars que s’han donat d’alta com a socis en
aquests darrers anys de les instal·lacions de les quals
disposa Centelles, cal afegir-hi la creixent demanda per
part de les escoles de la comarca d’Osona per portar-hi
a terme activitats incloses dins l’assignatura d’educació
física i activitats extra-escolars.

Atès aquesta demanda creixent de la població per la
pràctica d’un dels esports més complerts que existeixen
com és la natació, i atès que la cobertura de la piscina
mitjançant un globus requereix un salt qualitatiu per
solucionar les incomoditats que representa l’actual
equipament amb la precarietat d’espais i els problemes
de manteniment que comporta una estructura antiga, es
fa necessària la construcció d’una piscina coberta al
municipi de Centelles.

Per aquests motius exposats, el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya a construir una piscina
coberta al municipi de Centelles, segons la normativa
vigent i d’acord amb l’Ajuntament de Centelles.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Francesc Homs i Molist
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una residència per a la gent
gran a Badia del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00659/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21299 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García i
Rodríguez diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposició no de Llei:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Badia del Vallès és un municipi del Vallès Occidental
que compte amb 14.500 habitants (abril de 2005). Una
part important de la població té més de 65 anys i aques-
tes persones requereixen d’unes atencions especials en
centres especialitzats com són els centres de dia o les
residències per a la gent gran, però que a l’actualitat no
poden gaudir d’aquestes serveis i assistència especial.

L’evolució de la població fa preveure que en els propers
anys augmenti el nombre de persones que requereixen
els serveis socials esmentats i les diferents administra-
cions han de garantir que aquestes necessitats socials
siguin cobertes.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
iniciar les obres d’una residència per a la gent gran a
Badia del Vallès.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Eva García i Rodríguez

Proposició no de llei sobre mesures al
voltant de la prostitució
Tram. 250-00660/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21348 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là i Irene Rigau i Oliver, Diputades del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 134 i 135 del Reglament del
Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE MESURES AL VOLTANT DE

LA PROSTITUCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2002 el Govern de la Generalitat va acordar una
sèrie de mesures al voltant de la prostitució que incidien
en la possible regulació d’aquesta activitat i la dels lo-
cals on s’exerceix, així com en els drets i els deures de
les persones que s’hi dediquen.

També el Parlament de Catalunya va aprovar una Mo-
ció, la 136/VI de 18 de febrer del mateix any, on s’ins-
tava al Govern a fer diferents accions encaminades a
regular o fer que el Govern de l’Estat regulés els aspec-
tes laborals del treball sexual i el reconeixement jurídic
de les persones que l’exerceixen.

Mesos després va ser presentada al Parlament una pro-
posta de Resolució per la qual s’acordava de sol·licitar

al Govern de l’Estat l’adopció de tres projectes de llei:
un de modificació del codi penal, un altre per regular la
prostitució i un tercer de modificació de determinades
normes processals.

Aquesta proposta no va anar endavant. I el que es va
regular van ser els locals de pública concurrència i l’or-
denança municipal tipus, mitjançant un decret del go-
vern.

Atès que aquest tema continua sent vigent i que ha cres-
cut a nivell de territori i atès que la pròpia titular del
Departament d’Interior reconeix que hi ha moltes tra-
ves per eradicar la prostitució de les carreteres per la
manca d’un marc legislatiu específic.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a formular de nou una proposta de Resolució
que contingui les modificacions legals que siguin ne-
cessàries per regular la prostitució i les condicions per
exercir-la.»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Irene
Rigau i Oliver, diputada del G. P. de CiU; Núria de
Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós administratiu en
el partit judicial de Figueres (Alt Em-
pordà)
Tram. 250-00661/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21357 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là, Elena Ribera i Garijo, i Albert Riera i Pairó, Dipu-
tats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CREACIÓ DEL JUTJAT

DE CONTENCIÓS EN EL PARTIT JUDICIAL DE FIGUERES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant els darrers vuit anys s’han anat creant i terri-
torialitzant els jutjats penal i socials, per tal d’apropar
la justícia al ciutadà i d’evitar l’acumulació i els retards
en el coneixement dels temes judicials.

No cal recordar de nou que s’han iniciat les divisions
dels jutjats mixtos, que s’han creat jutjats del Conten-
ciós a totes les capitals de província, i jutjats de menors
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per donar resposta a la llei de responsabilitat del menor,
així com jutjats mixtos per anar consolidant les neces-
sitats de planta judicial.

Però les necessitats de Catalunya en l’àmbit judicial
continuen sent grans i diversificades.

Atès que la proposició no de llei de creació de nous
partits judicials i de jutjats del contenciós, mercantils,
penals, socials i mixtos a Catalunya, ha estat rebutjada
pels grups polítics que donen suport al govern, en base
a que la petició era tan gran que difícilment el «govern
amic» de Madrid, podria donar resposta positiva a tanta
demanda, volem concretar la nostra petició al jutjat del
contenciós de Figueres.

Considerem que aquesta necessitat ve avalada tant pel
nombre d’administrats com pel volum dels assumptes
que en l’actualitat s’estan coneixent en aquest partit
judicial i que justifica la necessitat de sol·licitar la seva
creació, amb independència d’una possible modificació
de l’organització territorial de Catalunya.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que en la proposta de creació de nous òrgans
judicials a Catalunya per a l’any 2005 que ha de fer el
Ministeri de Justícia, sol·liciti la creació del Jutjat Con-
tenciós en el partit judicial de Figueres.»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Elena
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Núria de
Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU; Albert
Riera i Pairó, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat del contenciós en el partit
judicial de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-00662/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21400 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Núria de Gispert i Cata-
là, Elena Ribera i Garijo i Jordi Turull i Negre, 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 SOBRE LA CREACIÓ DEL JUTJAT

DE CONTENCIÓS EN EL PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant els darrers vuit anys s’han anat creant i territo-
rialitzant els jutjats penal i socials, per tal d’apropar la

justícia al ciutadà i d’evitar l’acumulació i els retards en
el coneixement dels temes judicials.

No cal recordar de nou que s’han iniciat les divisions
dels jutjats mixtos, que s’han creat jutjats del Conten-
ciós a totes les capitals de província, i jutjats de menors
per donar resposta a la llei de responsabilitat del menor,
així com jutjats mixtos per anar consolidant les neces-
sitats de planta judicial.

Però les necessitats de Catalunya en l’àmbit judicial
continuen sent grans i diversificades.

Atès que la proposició no de llei de creació de nous
partits judicials i de jutjats del contenciós, mercantils,
penals, socials i mixtos a Catalunya, ha estat rebutjada
pels grups polítics que donen suport al govern, en base
a que la petició era tan gran que difícilment el «govern
amic» de Madrid, podria donar resposta positiva a tanta
demanda, volem concretar la nostra petició al jutjat del
contenciós de Granollers.

Considerem que aquesta necessitat ve avalada tant pel
nombre d’administrats com pel volum dels assumptes
que en l’actualitat s’estan coneixent en aquest partit
judicial i que justifica la necessitat de sol·licitar la seva
creació, amb independència d’una possible modificació
de l’organització territorial de Catalunya.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que en la proposta de creació de nous òrgans
judicials a Catalunya per a l’any 2005 que ha de fer el
Ministeri de Justícia, sol·liciti la creació del Jutjat Con-
tenciós en el partit judicial de Granollers.»

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Elena
Ribera i Garijo, diputada del G. P. de CiU; Núria de
Gispert i Català, diputada del G. P. de CiU; Jordi Turull
i Negre, diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre un pla d’in-
versió per a l’empresa Comforsa, del
Ripollès
Tram. 250-00663/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Eudald Casadesús i
Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió fent ús del que disposen els articles 134 i 135
del Reglament de la Cambra, presenten la següent:

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 180 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de maig de 2005

31

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE UN PLA D’INVERSIÓ PER

L’EMPRESA COMFORSA DEL RIPOLLÈS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La liberalització de quotes del sector tèxtil l’any 2005
podria comportar per algunes comarques de Catalunya,
on aquest sector hi té un pes específic gran, una pèrdua
considerable d’ocupació. La comarca del Ripollès n’és
una d’elles.

Per tant, és imprescindible que el Govern de Catalunya
faci tot allò que estigui al seu abast no només per evi-
tar la pèrdua de llocs de treball, sinó també per conso-
lidar i fer créixer el seu teixit econòmic, procurant al
màxim la seva diversificació.

Comforsa és una empresa pública del sector metal·lúrgic
de la comarca del Ripollès amb plantes industrials a
Ripoll i Campdevànol. Les plantes industrials de Camp-
devànol és dediquen, una a la mecanització de cigo-
nyals, camions, cotxes, tractors, indústria naval, i l’altra
a la forja lleugera. La de Ripoll a la forja per extrusió i
mecanitzat de peces per mitjà de premses hidràuliques.

L’empresa, durant aquests últims anys, ha experimen-
tat un creixement espectacular, passant de 274 treballa-
dors, quan la Generalitat l’any 1996 es va fer càrrec de
l’empresa, als 485 actuals. Aquest increment de plan-
tilla de l’empresa ha estat possible, entre d’altres mo-
tius, per les inversions que d’una forma continuada es
venen fent des de l’any 1997 en base al projecte indus-
trial elaborat.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
realitzant les inversions necessàries a l’empresa Com-
forsa del Ripollès, d’acord amb el pla industrial elabo-
rat per l’empresa, per aconseguir així la creació de més
ocupació i riquesa a la comarca del Ripollès.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del traçat de la carretera C-59, en el
tram del pont de la Fàbrega
Tram. 250-00664/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21418 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Carles Puigdomènech i
Cantó, 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 se-
güent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA SUBSTITUCIÓ DE TRAÇAT

DE LA CARRETERA QUE UNEIX CASTELLTERÇOL I MOIÀ A
L’ENTORN DEL PONT DE LA FÀBREGA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La carretera que uneix Castellterçol i Moià és objecte
d’un creixent increment de tràfic rodat, derivat tant del
creixement de població resident com de les activitats
econòmiques que exigeixen transports i desplaçaments
continuats.

Sense perjudici de la millora general d’aquesta carrete-
ra, un tram que requereix urgent substitució de traçat és
l’ubicat a l’entorn del pont de la Fàbrega. En aquest
punt, la carretera transcorre per l’antic pont, d’una
amplada inferior a la de la resta del traçat, amb un radi
de curvatura molt pronunciat i en una zona humida i
propensa a gelades a l’hivern.

Ja existeix la previsió d’un nou traçat que eludeix pas-
sar per l’àrea esmentada.

Per aquest motiu, el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a portar a terme les accions necessàries per tal
que, en un termini màxim de 6 mesos, s’iniciïn les
obres de substitució de traçat de la carretera que uneix
Castellterçol i Moià, concretament a l’entorn del pont
de la Fàbrega».

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2005

Felip Puig i Godes Carles Puigdomènech i Cantó
Portaveu del G. P. de Diputat del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre la canalit-
zació de la riera d’en Vinyals en el nu-
cli del Pla de l’Abellà, a Cabrera de Mar
(Maresme)
Tram. 250-00665/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Camp i Batalla,
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La realització de l’obra de canalització de la «Riera
d’en Vinyals» al municipi de Cabrera de Mar està con-
templada en l’actuació general de prevenció de les
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avingudes de les rieres del Maresme, si bé fins a la data
d’avui no hi ha una concreció en el seu calendari.

Recentment, al seu costat, en l’àmbit del Pla de l’Abellà
d’aquest municipi, el Departament de Educació de la
Generalitat hi ha construït el nou CEIP «El Vaixell de
Burriac», equipament que dóna servei als alumnes
de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar, essent la seva
gestió mancomunada entre ambdós municipis. Resulta
evident doncs, la perillositat per als infants que van a
l’escola, pel trànsit rodat, i també per als vianants, que
representa l’estat actual de la riera que fa molt neces-
sària aquesta obra.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya a declarar prioritària i a
executar de manera immediata les obres de canalitza-
ció de la Riera d’en Vinyals - Pla de l’Abellà, del mu-
nicipi de Cabrera de Mar.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre l’emplaça-
ment a Barcelona de la futura Societat
Estatal per a la Promoció i l’Atracció
de les Inversions Exteriors
Tram. 250-00666/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Oriol Pujol i Ferrusola,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI PER A LA UBICACIÓ DE LA FUTU-
RA SOCIETAT ESTATAL PER A LA PROMOCIÓ I ATRACCIÓ DE

LES INVERSIONS EXTERIORS A BARCELONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 25 de febrer de 2005 el Govern de l’Estat
presentava un paquet de 100 mesures per a l’impuls de
la productivitat. En aquest conjunt de mesures aprova-
des, s’incorporava el mandat al Govern espanyol de
crear, en el termini de sis mesos, la Societat Estatal per
a la Promoció i Atracció de les Inversions Exteriors
amb l’objectiu de dotar de major agilitat i recursos el
procés d’atracció d’inversions estrangeres, millorant
d’aquesta manera la competitivitat de l’economia espa-
nyola.

Actualment la totalitat dels òrgans reguladors dels di-
ferents mercats sectorials, excepte la Comissió Nacio-
nal de Telecomunicacions que aviat es traslladarà, es

troben ubicats a la capital de l’Estat, malgrat les tendèn-
cies descentralitzadores adoptades des de la Unió Eu-
ropea distribuint les seus dels seus diferents organis-
mes, institucions reguladores i agències públiques entre
els països membres.

La proposta del Govern de l’Estat de crear aquesta So-
cietat Estatal per a la Promoció i Atracció de les Inver-
sions Exteriors evidentment pot comportar dotar a
l’economia espanyola d’un instrument eficaç, però és
necessari buscar un entorn que permeti a aquest orga-
nisme desenvolupar-se de la manera més eficient. És
per això que es proposa ubicar la seu de la Societat
Estatal per a la Promoció i Atracció de les Inversions
Exteriors a Barcelona.

Barcelona, i Catalunya en general, han estat i segueixen
sent un referent quan es parla d’atracció d’inversions i
de processos d’internacionalització. Catalunya, donada
la seva voluntat històrica d’obrir l’economia catalana a
la resta de mercats, s’ha convertit en un país amb àm-
plia experiència pel que fa a la internacionalització de
les empreses i en la captació d’inversions exteriors.

És important alhora tenir en compte que Catalunya des
de 1985 disposa de l’Agència Catalana d’Inversions, de
característiques molt similar a la que ara es planteja
crear el Govern de l’Estat i que ha treballat amb una
mitjana de 200 projectes anuals i ha gestionat més de
3.000 milions d’euros en inversió estrangera.

El lideratge de Catalunya i Barcelona en matèria
d’atracció d’inversions i processos d’internacionalitza-
ció d’empreses, la seva ubicació geogràfica estratègica,
el bon posicionament de Barcelona en els rànquings
internacionals i les sinèrgies positives que pot compor-
tar el fet de disposar des de fa molts anys d’una agèn-
cia de les mateixes característiques, converteixen Bar-
celona en la ciutat més adequada per rebre la seu
d’aquesta nova Societat Estatal per a la Promoció i
Atracció de les Inversions Exteriors.

És per tots aquests motius pels qual el Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat espanyol per tal que la seu de la futura
Societat Estatal per a la Promoció i Atracció de les In-
versions Exteriors s’ubiqui a Barcelona, donada l’expe-
riència i lideratge de Catalunya en els processos d’in-
ternacionalització i atracció d’inversions».

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.25.
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Proposició no de llei sobre les mesu-
res actives dirigides a les persones
joves aturades i als aturats de llarga
durada
Tram. 250-00667/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Oriol Pujol i Ferrusola,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament del Parlament, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI DE MESURES ACTIVES DIRIGIDES

A PERSONES JOVES ATURADES I ATURATS DE LLARGA DU-
RADA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Pla d’Acció per a l’ocupació del Regne d’Espanya
2004, més conegut com PNAE 2004, xifrava en
125.000 el nombre de persones joves aturades que hau-
rien estat més de 6 mesos en aquesta situació a l’Estat
espanyol i en 360.000 els aturats que s’hi haurien estat
més de 12 mesos.

Per tal de fer front a aquesta situació, el propi PNAE
2004 recollia la recomanació que per Espanya feia la
Comissió Europea dins la seva Directriu primera (Me-
sures actives i preventives a favor dels desocupats i les
persones inactives): «Augmentar la cobertura de les me-
sures actives del mercat de treball per a les persones
desfavorides, en particular les persones joves, amb dis-
capacitat, immigrants i en atur de llarga durada; com-
pletar la modernització dels serveis públics d’ocupació,
inclòs el sistema de seguiment estadístic; potenciar la
coordinació entre els serveis d’ocupació regionals; fer
front als altres obstacles de la mobilitat geogràfica».

Catalunya té capacitat de gestió pel que fa a polítiques
actives i, com al conjunt de l’Estat, té també una bos-
sa important de persones joves aturades i de persones
que porten molt de temps a les llistes de l’INEM. És
important, doncs, desenvolupar mesures tant actives
com preventives a favor de les persones aturades i in-
actives per tal d’evitar l’atur de llarga durada i, com diu
la Directriu primera del PNAE 2004, «fomentar la in-
tegració sostenible en el mercat laboral dels aturats i
inactius».

És per tots aquests motius pels qual el Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme polítiques actives efectives diri-
gides a reduir el nombre de persones joves aturades i
aturats de llarga durada, oferint-los-hi formació i reci-

clatge en el seu camp professional o, en el seu cas, la
reconversió en un nou àmbit, almenys en una ocasió
abans que la seva situació d’aturat sobrepassi els 6
mesos o 12 mesos, respectivament».

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la posada
en marxa de programes específics i de
campanyes de divulgació sobre dro-
gues per al personal dels centres
d’atenció primària, per al personal do-
cent i per a les famílies dels drogode-
pendents
Tram. 250-00668/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García i
Rodríguez diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 134 i 135 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposició no de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Segons l’Informe de l’Observatori de nous consums de
drogues en l’àmbit juvenil de 2004, s’aprecia una ten-
dència a l’augment del consum de les substàncies tant
legals com il·legals.

En els darrers Informes l’Observatori ha anat insistint
en la necessitat de que les actuacions de les diferents
administracions, institucions i col·lectius que intervenen
en un mateix territori estiguin coordinades per poder
dur a terme actuacions complementàries.

Entre les seves conclusions també recomanen el desen-
volupament i la posada en marxa de programes especí-
fics sobre drogues i consums adreçats a professionals
dels centres d’atenció primària per què puguin prestar
la informació i l’assessorament a totes les persones que
s’hi adrecin.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent,

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu:

1. Dur a terme campanyes d’informació i divulgació
sobre drogodependència a tots els centres educatiu.

2. Continuar formant i implicant en la prevenció dels
riscs als col·lectius amb una significació important com
són els propietaris i els treballadors de locals d’oci.

3.10.25.
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3. Crear a tots els centres d’assistència sanitària uns
punts de referència i d’assessorament per les famílies
dels drogodependents.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Eva García i Rodríguez

Proposició no de llei sobre la regene-
ració urgent de les platges del Ma-
resme
Tram. 250-00669/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 21115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i
Joan López i Alegre, Diputat del Grup Popular, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra, i d’acord amb la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment, la Direcció General de Costes ha anunci-
at que l’empresa encarregada de fer el transvasament de
sorra a les platges del Maresme no es coneixerà fins a
finals de juny la qual suposa que la sorra no es podrà
transvasar aquest estiu.

Cal recordar, que el passat estiu es va mantenir una re-
unió amb els Alcaldes i els diferents representants dels
Grups Parlamentaris de la que va sorgir una Proposició
No de Llei conjunta per tal que pel 2005 les platges dels
municipis afectats estiguessin en condicions. Per tant,
l’anunci fet per la Direcció General de Costes, adminis-
tració vinculada al Ministeri de Medi Ambient trenca la
promesa feta pel Govern Central.

La responsabilitat exclusiva d’aquest incompliment és
del Govern de l’Estat. Encara més si tenim en compte
que existeix un consignació pressupostària des de l’any
2003 per aquest projecte.

El Govern de la Generalitat ha de vetllar pels interessos
dels municipis afectats (Vilassar de Mar, Premià de Mar
i Cabrera) hi ha de fer els tràmits necessaris per tal que
l’adjudicació a l’empresa encarregada de fer el transva-
sament es faci per via d’urgència de manera que aquests
municipis tinguin la sorra abans que comenci la tempo-
rada d’estiu.

El fet de no disposar de les platges en perfectes condi-
cions pel bany a començament de temporada suposa un
greu perjudici per les moltes activitats econòmiques
derivades del turisme que hi ha en les localitats del
Maresme.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que faci les gestions adients davant del Govern de l’Es-
tat per tal que el procés d’adjudicació dels treballs per
la regeneració de les platges del Maresme es faci pel
tràmit d’urgència, de manera que les actuacions previs-
tes estiguin acabades abans de començar la temporada.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona  Joan López i Alegre

Proposició no de llei sobre la regene-
ració urgent de les platges dels muni-
cipis de Cabrera de Mar, el Masnou,
Premià de Mar i Vilassar de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00671/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 21594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Camp i Batalla,
Diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat més d’octubre de 2004, la Comissió de Polí-
tica Territorial del Parlament de Catalunya va aprovar
una proposició no de llei conjunta de totes les forces
polítiques per la qual s’instava al Govern de l’Estat a
efectuar la regeneració de les platges dels municipis de
Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar i El
Masnou de la comarca del Maresme, que per raons di-
verses han vist reduïda ostensiblement la seva extensió
arribant en alguns moments a la pràctica desaparició.

Consta en el pressupostos generals de l’Estat una con-
signació genèrica per a efectuar intervencions a les
platges de la costa mediterrània i si hem de fer cas a les
múltiples declaracions de responsables polítics dels
partits que donen suport al Govern Espanyol, la rege-
neració d’aquestes platges maresmenques n’era la des-
tinatària principal, tal i com també s’ha afirmat en rei-
terades ocasions en resposta a preguntes parlamentàries
que CiU ha presentat.

Darrerament però, han aparegut en alguns mitjans de
comunicació altres declaracions, també de responsables
polítics, en concret del Cap de la Demarcació de Cos-
tes de l’Estat a Catalunya, segons les quals el procés
d’adjudicació de les obres de regeneració es troba en
una fase tan primària que resultarà impossible que
aquestes es portin a terme abans de la temporada d’es-
tiu d’enguany, tal com s’hi va comprometre el Govern
de l’Estat a través de la Ministra de Medi Ambient.

3.10.25.
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Davant aquesta situació que novament provocarà greus
perjudicis a l’activitat econòmica i residencial dels
municipis afectats i la conseqüent alarma social que tal
fet està generant entre els ciutadans, que no poden veu-
re com un altre estiu les platges continuaran essent
pràcticament inexistents, el Govern de la Generalitat no
pot restar impassible i cal que utilitzi tots els seus mit-
jans polítics i de gestió per a aconseguir l’agilització de
la tramitació, si és el cas, per tal de que la regeneració
de les platges es pugui fer abans no comenci la tempo-
rada d’estiu, és a dir, abans del 15 de juny de 2005.

És per aquest motiu que des del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió es presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu de
la Generalitat de Catalunya a dirigir-se al Govern de
l’Estat per tal que aquest porti a terme de manera im-
mediata l’actuació urgent de regeneració de les platges
dels municipis de Cabrera de Mar, Vilassar de Mar,
Premià de Mar i El Masnou, abans del 15 de juny de
2005, procedint pel tràmit d’urgència si cal.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2005

Felip Puig i Godes Ramon Camp i Batalla
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A EN-
COMANAR UN INFORME A LA SINDICATU-
RA DE COMPTES O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució per la qual s’en-
comana a la Sindicatura de Comptes
un informe de fiscalització sobre els
procediments de contractació emprats
per l’empesa GISA per a l’adjudicació
del projecte d’ampliació de la línia 5
del metro de Barcelona, inclosos tam-
bé els projectes modificats, reformats
i complementaris, tant pel que fa a la
redacció dels projectes, com a l’execu-
ció de les obres i a la direcció faculta-
tiva
Tram. 253-00004/07

Presentació: Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Alter-
nativa, Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (reg. 21443)

Acord: admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de
la Sindicatura de Comptes, Mesa del Parlament,
26.04.2005. Procediment: l’establert a l’article 146 del
Reglament del Parlament.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats, a l’empara de l’ar-
ticle 146, del Reglament, presenten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatu-
ra de Comptes l’elaboració urgent d’un informe de fis-
calització sobre els procediments de contractació em-
prats per l’empresa GISA per a l’adjudicació del
projecte d’ampliació de la Línia 5 del Metro de Barce-
lona, inclosos també els projectes modificats, reformats
i complementaris, tant pel que fa a la redacció dels
projectes, com a l’execució de les obres i a la direcció
facultativa.

Així mateix, de conformitat amb els articles 87 i 88 del
Reglament, demanen que la dita proposta es tramiti pel
procediment d’urgència i que els terminis es redueixin
de manera que l’assumpte pugui tractar-se en la prime-
ra sessió ordinària de la Comissió de la Sindicatura de
Comptes prevista per al proper dia 4 de maig.

Palau del Parlament, 21 d’abril de 2005

Joan Boada i Masoliver, portaveu ICV-EA, Miquel
Iceta i Llorens, portaveu GSOC-CpC; Joan Ridao i
Martín, portaveu G. P. d’ERC; Felip Puig i Godes, por-
taveu CiU; Francesc Vendrell i Bayona, portaveu PPC

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa, Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 21443).

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.04.2005.

D’acord amb els articles 87 i 88 del Reglament, s’acor-
da que sigui tramitada pel procediment d’urgència i que
els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari.

Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: Atesa la tramitació pel procedi-
ment d’urgència acordada, 04.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 26.04.2005.

3.10.63.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el Pla estratè-
gic d’infraestructures de transport
(PEIT)
Tram. 302-00118/07

Esmenes presentades
Reg. 21543 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 28.04.05

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 21543)

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 el Pla estratègic d’infraestructures de transport
(N. T. 302-00118/07).

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

DE L’APARTAT A) DEL PUNT 1

«a. El compromís de destinar a Catalunya un percen-
tatge de les inversions en infraestructures que faci l’Es-
tat no inferior com a mitjana global al pes econòmic
que Catalunya té en el conjunt del PIB que equilibri el
dèficit històric d’inversió que Catalunya ha tingut en
els darrers 25 anys».

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

DE LA LLETRA G) DEL PUNT 1

«g. L’impuls d’un model de gestió dels aeroports d’in-
terès general de Catalunya en què hi participin conjun-
tament les Administracions Públiques i el sector pri-
vat.»

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

4. INFORMACIÓ

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 123/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la riera de Sant Jordi, a Montgat
(Maresme)
Tram. 290-00070/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21498 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00070/07

Sobre: Resolució 123/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la riera de Sant Jordi, a Montgat (Maresme)

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet l’informe de compliment
de la Resolució 123/VII, el text de la qual estableix:

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
les obres de canalització de la riera de Sant Jordi, a
Montgat (Maresme), amb les adaptacions puntuals del
projecte del Ministeri de Medi Ambient.»

El passat dia 11 d’abril, el Ministeri de Medi Ambient
va autoritzar a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la
redacció del projecte anomenat «Modificación nº 1 del
proyecto addenda 09/98 y addenda 12/02 de sote-
rramiento de las rieras de Tiana y Miguel Matas en TM
de Tiana y Montgat (Barcelona)», amb un pressupost
addicional inferior al 20% del preu inicial del contracte.
Aquest projecte ja ha estat redactat i serà lliurat prope-
rament al Ministeri de Medi Ambient per a la seva tra-
mitació i aprovació.

A banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge
ha tramitat els certificats ambientals de no afecció a la
Xarxa Natura 2000 i de no necessitat del procediment
d’avaluació d’impacte ambiental, documents requerits
pel Ministeri per aprovar el projecte.

L’execució de les obres s’iniciarà tan bon punt es dis-
posi de la seva aprovació per part del Ministeri de Medi
Ambient.

Barcelona, 18 d’abril de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

3.15.
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Control del compliment de la Resolu-
ció 136/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la compensació als munici-
pis per la bonificació fiscal sobre l’IBI
establerta per a les concessionàries
d’autopistes
Tram. 290-00079/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21531 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00079/07

Sobre: Resolució 136/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la compensació als municipis per la bonificació
fiscal sobre l’IBI establerta per a les concessionàries
d’autopistes

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost

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 136/VII, sobre la
compensació als municipis per la bonificació fiscal
sobre l’IBI establerta per a les concessionàries d’auto-
pistes, us informo que:

A la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2005, s’ha introduït una norma genèrica de compensa-
ció als Ajuntaments dels beneficis fiscals concedits a
persones físiques o jurídiques en els tributs locals. No
és una norma de compensació específica per al cas que
planteja la resolució, però hi queda inclòs. El precepte
diu literalment:

«Artículo 89. Compensación a los Ayuntamientos de
los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas
o jurídicas en los tributos locales.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9 del
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, se dota en la Sección 32 del vigente
Presupuesto de Gastos del Estado un crédito con la fi-
nalidad de compensar los beneficios fiscales en tribu-
tos locales de exacción obligatoria que se puedan con-
ceder por el Estado mediante Ley y en los términos
previstos en el apartado dos del artículo 9 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a
dictar las normas necesarias para el establecimiento
del procedimiento a seguir en cada caso, con el fin de

proceder a la compensación, en favor de los munici-
pios, de las deudas tributarias efectivamente condona-
das y de las exenciones legalmente concedidas.»

El Govern seguirà de prop el compliment del que es
disposa en l’article anterior per part del Ministeri
d’Economia i Hisenda, mitjançant les Direccions Gene-
rals dels diversos departaments afectats.

Barcelona, 13 d’abril de 2005

Antoni Castells i Oliveres
Conseller d’Economia i Finances

Control del compliment de la Resolu-
ció 172/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures de determinació
dels productes transgènics dins el
marc de la qualitat agroalimentària
Tram. 290-00113/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21296 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00113/07

Sobre: Resolució 172/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les mesures de determinació dels productes
transgènics dins el marc de la qualitat agroalimentària

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

En compliment de la resolució 172/VII del Parlament
de Catalunya i d’acord amb el que disposen els articles
131 i 135 del reglament de la Cambra, us informo del
següent:

El Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
Grup Parlamentari del Partit Popular i Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alter-
nativa, van presentar una Proposició no de llei sobre la
coexistència de les produccions genèticament modifi-
cades amb la resta de produccions, especialment amb
les d’origen i qualitat diferents (tram. 250-00311/06)

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la
seva sessió de 25 de novembre de 2004 (Sessió núm.
6,25.11.2004, DSPC-C 118), una vegada estudiat el
text de la Proposició no de llei, va adoptar la Resolució
172/VII sobre les mesures de determinació dels pro-
ductes genèticament modificats dins del marc de la
qualitat agroalimentària.

A la Resolució 172/VII, el Parlament de Catalunya ins-
ta al Govern a publicar en un termini de tres mesos, una
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normativa que d’acord amb la Llei 18/2001, de 31 de
desembre i la Llei 14/2003, de 13 de juny, reguli els
següents aspectes:

La coexistència de les produccions genèticament mo-
dificades amb la resta de produccions, especialment
amb les d’origen i qualitat diferenciats.

L’obligació dels productors d’organismes genèticament
modificats de comunicar a l’Administració el tipus de
producció i la seva localització. Dita Administració ho
comunicarà directament o per mitjà del Consell Regu-
lador corresponent o òrgan similar, als productors que
es poden veure afectats en llur producció de qualitat o
d’origen diferenciat.

Creació de la figura de qualitat agroalimentària «lliure
de transgènics», tant pels vegetals com per als animals
alimentats amb productes lliures d’organismes genè-
ticament modificats.

El posicionament del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya sobre els organismes genèticament modificats,
té com a pilar bàsic l’estricte aplicació de les directius
europees i les seves transposicions estatals i autonòmi-
ques, sobre investigació, desenvolupament, producció
i comercialització de productes genèticament modifi-
cats, posat de manifest al document «Acord per a un
Govern Catalanista i d’Esquerres a la Generalitat de
Catalunya» (14 de desembre de 2003), i en la compa-
reixença de l’Honorable Sr. Antoni Siurana i Zaragoza,
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, davant la
Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca del Parla-
ment de Catalunya (5 de febrer de 2004), basat en els
principis de precaució i transparència informativa.

Vist que la utilització de varietats genèticament modi-
ficades d’espècies vegetals, degudament autoritzades
per a la seva utilització com a llavors de sembra, sem-
pre que es compleixin uns requisits o normes agrícoles
específiques, no presenten cap problema pel medi am-
bient ni per la salut humana o animal.

Vist que a Catalunya els agricultors utilitzen diferents
sistemes de producció, i que alguns d’ells permeten la
qualificació amb denominació pròpia dels productes
collits, com ara la Producció Agrària Ecològica i la
Producció Integrada.

Vist el ràpid creixement del sector y la problemàtica
que pot aparèixer entre agricultors que utilitzin a les
seves explotacions varietats genèticament modificades
d’espècies cultivades, i aquells altres amb explotacions
confinants que utilitzin llavors no modificades genèti-
cament (sistemes de producció convencional o eco-
lògic.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ba-
sant-se en el principi de la lliure elecció dels agricul-
tors, va optar per la línia de la coexistència entre la uti-
lització de varietats genèticament modificades i els
diferents sistemes de producció. Per tal de possibilitar
la lliure elecció i facilitar la coexistència, el Departa-
ment ha redactat un projecte de Decret regulador del

sector, que inclou els principis i requeriments a aplicar
per establir un règim de coexistència entre els diferents
agricultors.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, fent
ús de les seves competències ha redactat el projecte de
Decret que te per objecte regular la producció agríco-
la genèticament modificada, la coexistència amb la pro-
ducció convencional i l’ecològica, i el seu sistema de
vigilància i control.

D’acord amb l’objecte, el Decret regularà, entre d’al-
tres, les següents activitats:

Establir els procediments que permetin la coexistència
entre cultius genèticament modificats, convencionals i
ecològics, dictar les normes reguladores dels drets i
obligacions dels productors usuaris de llavors genè-
ticament modificades i regular el seu règim sancio-
nador.

Crear el Registre de Cultius Genèticament Modificats
de Catalunya, amb la finalitat de controlar el seu des-
envolupament i facilitar als agricultors la coexistència
entre aquests, els convencionals, els ecològics i els in-
tegrats.

Establir sistemes de vigilància i control de la comercia-
lització de varietats genèticament modificades d’espè-
cies vegetals incloses al Registre de Varietats Comerci-
als, que permetin comprovar la naturalesa de les llavors
així com la veracitat de l’etiquetatge.

Establir sistemes de vigilància i control de les activitats
comercials de productes per a l’alimentació humana o
animal que continguin organismes genèticament modi-
ficats, o ingredients que se’n derivin, assegurant la tra-
çabilitat i l’etiquetatge de les matèries primeres, pro-
ductes semi-elaborats i productes finals.

Respecte a la coexistència entre cultius genèticament
modificats, convencionals i ecològics, el Departament
t d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, d’acord amb el que
preveu el Decret, dictarà normes reguladores dels drets
i obligacions del productors que utilitzin llavors genè-
ticament modificades, per a cadascuna de les espècies
vegetals autoritzades.

El blat de moro és l’única espècie que te varietats
genèticament modificades autoritzades i per tant és
l’únic que és pot cultivar a l’Estat Espanyol. Una vega-
da aprovat el Decret, s’ha previst la redacció d’una
Ordre que permeti la coexistència entre productors que
sembrin blat de moro genèticament modificat i els que
no utilitzin aquest tipus de llavors en les seves explota-
cions, establint unes normes a complir per part del pro-
ductor que utilitzi varietats genèticament modificades.

Respecte a l’obligació dels productors de comunicar a
l’òrgan competent de l’Administració el tipus de pro-
ducció i la localització de les parcel·les agrícoles, el
Decret preveu la creació del Registre de Conreus co-
mercials de organismes genèticament modificats a
Catalunya.
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Els productors que utilitzin material de reproducció
genèticament modificat, hauran de presentar anualment
la DUN incloent-hi la totalitat de parcel·les destinades
a aquests cultius, amb indicació de l’espècie i la vari-
etat prevista.

Actualment, una vegada superada la fase de consultes
i exposició pública, ha estat tramés a la Comissió Jurí-
dica Assessora pel seu dictamen i valoració.

D’acord amb el Reglament (CE) N.º 1829/2003 del
Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de
2003, sobre aliments i pinsos genèticament modificats,
els aliments genèticament modificats es defineixen com
aquells que contenen, o estan compostos, per organis-
mes genèticament modificats, o han estat produïts a
partir d’ells i per a la seva comercialització l’etiquetatge
haurà d’incloure la indicació «genèticament modificat».
Resten exclosos d’incloure aquesta indicació, aquells
aliments en que el contingut en material genèticament
modificat dels ingredients d’un producte alimentari es
inferior al 0,9%, considerant-los individualment, i
aquest contingut s’ha produït de forma accidental i in-
evitable.

Respecte a la figura de qualitat agroalimentària «lliure
de transgènics», el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca no creu necessària la seva creació donat
que, en aplicació de la reglamentació comunitària, a
l’etiquetatge dels productes comercialitzats on no s’in-
diqui clarament «genèticament modificat», per diferen-
cia no contenen ingredients genèticament modificats.

Barcelona, 19 d’abril 2005.

Antoni Siurana i Zaragoza
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Control del compliment de la Resolu-
ció 173/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la constitució del Fons de garan-
tia de pensions alimentàries
Tram. 290-00114/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 21186 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00114/07

Sobre: Resolució 173/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la constitució del Fons de garantia de pensions
alimentàries

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 173/VII sobre la
constitució del Fons de garantia de pensions alimentà-
ries, us fem saber que el Govern de la Generalitat de
Catalunya, a través de la Secretaria de Famílies i d’In-
fància, està treballant en la redacció del Projecte de
decret que comportarà l’elaboració del pertinent estu-
di econòmic.

Un cop el text del decret estigui enllestit, el Departa-
ment de Benestar i Família procedirà a la seva tramita-
ció, de conformitat amb la normativa legal aplicable, tot
incloent la tramesa a la resta de departaments de la
Generalitat per tal que formulin les consideracions que
creguin oportunes.

El Govern és conscient de la importància de la creació
d’aquest fons atès que, com indiquen tots els estudis i
enquestes, una de les causes principals de l’empobri-
ment de les dones separades o divorciades –i, en con-
seqüència, dels seus fills i filles– obeeix a l’impaga-
ment de les pensions alimentàries i compensatòries
fixades judicialment. Això està provocant una feminit-
zació de la pobresa i també el que podem considerar vi-
olència domèstica en la seva vessant econòmica.

Barcelona, 18 d’abril de 2005.

Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família
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4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció
30/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la salut reproductiva
Tram. 390-00030/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21304 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00030/07

Sobre: Moció 30/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la salut reproductiva

D’acord amb allò que disposen els articles 131 del
Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de
donar compliment a la Moció 30/VII, sobre la salut
reproductiva, us informo que

En la línia de reforçar els programes d’informació i
assessorament sobre salut sexual i reproductiva, el De-
partament de salut en cadascuna de les línies d’inter-
venció en aquest àmbit ha dut a terme les següents ac-
tuacions:

– El programa de Salut i Escola: Aquest és un projec-
te de caràcter interdepartamental en el que hi participen
els departaments d’Educació i Salut. La població objec-
te d’intervenció són els joves de 14 i 15 anys dels cen-
tres de secundària (3r i 4t d’ESO).

En aquest programa s’han prioritzat les línies d’inter-
venció relacionades amb les drogues, la salut mental i
els trastorns relacionats amb l’alimentació i la salut
sexual i afecta.

Per tal d’abordar la línia d’intervenció en l’àmbit de la
salut sexual i reproductiva en el segon cicle d’ESO s’ha
fet tenir en compte:

A) l’abordatge de l’educació afectiva i sexual

B) propostes per a la intervenció en l’educació sanità-
ria

C) tutoria per segon cicle d’ESO

En aquest àmbit d’actuació el professorat i els tutors
dels centres de secundària així com els professionals de
la salut de referència per als joves i professorat dispo-
sen de material com a eina de suport per a l’abordatge
de la salut sexual i afectiva en els nois i noies del seu
centre de secundària.

Aquest material actualment es troba en procés de revi-
sió per una comissió d’experts. Pròximament s’editarà
i se’n farà la corresponent distribució d’uns 9.000 exem-
plars als centres escolars públics i concertats, ajunta-
ments, centres de salut, PASSIR i Centres de Recursos
Pedagògics.

– Una altra actuació que es porta a terme en l’àmbit de
la informació en matèria de salut sexual i reproductiva
és la de la Guia d’Actuacions Preventives a l’Adoles-
cència.

Aquesta Guia protocolitza les actuacions preventives en
l’etapa de l’adolescència, i va destinada als professio-
nals que visiten joves. Inclou temes d’atenció a l’ado-
lescència (accés al sistema sanitari, entrevista clínica),
l’adolescent normal, l’adolescent amb problemes espe-
cífics (desenvolupament i creixement, obesitat, tras-
torns mentals, problemes afectivosexuals, problemes
ortopèdics i activitat física). I un últim apartat sobre les
conductes de risc que dóna pautes sobre la prevenció
del consum de drogues, accidents, sexualitat de risc,
consum d’alcohol i tabac). Dintre de l’apartat referent
a l’adolescent normal es tracten els temes sobre el des-
envolupament psicològic i social, així com els temes de
sexualitat responsable, els mètodes contraceptius i l’an-
ticoncepció d’emergència. Es tracten també les malal-
ties de transmissió sexual i l’embaràs.

La seva distribució va orientada principalment als cen-
tres d’atenció primària, als PASSIR (programa d’afec-
tivitat i salut sexual i reproductiva, els PIJ (punts d’in-
formació juvenil), els CSMIJ (centres de salut mental
infantojuvenil)

– L’octubre de 2003 es va endegar el Pla per a l’acces-
sibilitat dels joves als preservatius: Programa Màquina
que té com a principal objectiu el de millorar l’accessi-
bilitat de la població jove de Catalunya al preservatiu
ampliant els punts de dispensació i abaratint el seu
cost. En aquests últims sis mesos s’han col·locat unes
65 màquines dispensadores de preservatius en casals
joves, universitats, instal·lacions esportives, bibliote-
ques, transports públics, xarxa d’albergs de la Genera-
litat de Catalunya i espais lúdics.

– El Programa per la Prevenció i l’Assistència de la
Sida fa convocatòries públiques de subvencions per a
ONG’s que desenvolupin projectes adreçats. Actual-
ment a Catalunya sobretot a Barcelona i la seva àrea
metropolitana disposem de varies ONG’s de servei en
sida que realitzen activitats i tallers de prevenció i pro-
moció de la salut en matèria de sexualitat i VIH/sida,
accions educatives i projectes de sensibilització i pro-
moció del canvi d’actituds.

Les accions que realitzen aquestes associacions tenen
com a població objecte d’actuació els adolescents i jo-
ves, ja sigui en centres escolars (IES, escoles,…) com
també en casals i centres d’esplai (àmbit extraescolar).

– En aquest moment està finalitzada la construcció
d’una pàgina web específica per a joves. Actualment
s’estan fent les darreres proves i s’està presentant a tots
els centres de l’ICS per tal que la coneguin i puguin
donar informació als joves. Mitjançant aquesta web un
grup d’experts donarà resposta als dubtes i consultes
que els joves plantegin. En la web tindran un especial
protagonisme la informació i assessorament relatiu a la
salut sexual i afectiva.

– Des del Departament de Salut, hi ha una especial
voluntat que els serveis de salut sexual i reproductiva
donin una assistència bona i de qualitat a les dones i a

4.50.02.

4. INFORMACIÓ



Núm. 180 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 de maig de 2005

41

les seves parelles, als joves de Catalunya i per això
volem tenir una informació acurada que ens permeti
reestructurar aquests serveis, per tal de donar el servei
que la població necessita, a la vegada que aquests ser-
veis siguin equitatius per tota Catalunya. Amb aquest
objectiu el gener d’aquest any s’ha iniciat un procés de
reordenació dels serveis de salut sexual i reproductiva,
un «Pla Estratègic del PASSIR» a tots els PASSIR de
Catalunya. Aquest consta fonamentalment de:

a. Anàlisi de la situació amb profunditat, (recursos fí-
sics, humans, coordinació...)

b. Revisió de la cartera de serveis que ofereixen aquests
programes,

c. Revisió de la cobertura, accessibilitat i percepció de
la població del servei rebut

d. Revisió del model

e. Indicadors d’avaluació per a la compra del servei.

Quant a l’increment de recursos per als joves, actual-
ment s’està potenciant tant la línia jove com la tarda
jove a cada PASSIR, així com les altres línies noves
mencionades anteriorment per tal de reforçar els pro-
grames d’informació i assessorament.

– En iniciar-se la nova distribució de l’anticoncepció
d’emergència el mes d’octubre es va distribuir un car-
tell amb un missatge preventiu «millor sense risc» amb
el telèfon de Sanitat Respon (SR) com a referent per la
informació sobre l’anticoncepció d’emergència. L’avan-
tatge del telèfon SR és la seva cobertura durant les 24
hores ininterrompudament tots els dies de l’any i l’aten-
ció a càrrec de personal qualificat.

Pel que fa específicament a l’anticoncepció d’emergèn-
cia, durant els cinc primers mesos es varen rebre 882
trucades, mentre que de l’1 de gener de 2004 a 30 se-
tembre de 2004 es varen registrar 320 demandes, això
representa durant l’inici de la nova distribució de la
píndola un increment de les trucades de joves demanant
informació del 314% pel que es pot concloure que el
telèfon SR ha esdevingut un instrument útil d’informa-
ció pels joves.

Actualment s’estan estudiant les fórmules possibles que
puguin garantir la gratuïtat de l’atenció telefònica als
joves.

D’acord amb el calendari d’implantació de l’Anticon-
cepció d’Emergència proposat, el mes d’octubre es va
procedir a distribuir l’Anticoncepció d’Emergència als
centres Hospitalaris, PASSIR i Centres d’Atenció Con-
tinuada. El mes de desembre es va iniciar la segona fase
d’ampliació de las dispensació a tots els centres d’aten-
ció primària completant aquesta darrera fase el mes de
gener d’aquest any. A dia d’avui el tractament està dis-
ponible a tots els centres sanitaris de la xarxa pública de
Catalunya.

Actualment estem canviant el sistema de distribució.
En les dues primeres etapes la distribució i control de
reposicions de la píndola s’ha dut a terme per part de la
Direcció General de Salut Pública, en el futur serà cada
proveïdor qui establirà la compra i control d’estocs dels
seus centres.

La Fundació Gol i Gurina ha realitzat un estudi per tal
d’avaluar el programa de la contracepció d’emergència.
En el marc d’aquest estudi s’han realitzat 902 enques-
tes mitjançant les quals s’ha pogut analitzar el perfil
sociodemogràfic de les usuàries de la píndola post-
coital, els hàbits sexuals i ús d’anticonceptius i l’ús
específic de l’anticoncepció d’emergència.

Les principals conclusions d’aquesta anàlisi són, en
relació al perfil sociodemogràfic de les usuàries de la
píndola postcoital, és que majoritàriament es correspon
a un perfil de dones molt joves (el 36% té menys de 20
anys), nascudes i residents a Catalunya, que viuen amb
els pares i que encara estan estudiant. La seva edat mit-
jana es situa en 23,3 anys.

La joventut del col·lectiu analitzat marca la pauta d’al-
tres condicions de vida com ara el fet que majoritària-
ment visquin amb els seus pares (el 63%) i que encara
no hagin acabat els seus estudis (gairebé la meitat es
declara estudiant). Només un 18,6% de les dones entre-
vistades viuen en parella i un 16% té algun fill.

Pel que fa a les principals conclusions en relació als
hàbits sexuals i ús d’anticonceptius, el 68% només ha
tingut una parella durant l’últim any i el 88% manifesta
que l’últim coit (el que ha requerit la píndola postcoital)
va ser amb la que consideren la seva parella habitual.

Segons les seves respostes, pràcticament totes (el 95%)
utilitzen de manera habitual sistemes anticonceptius, tot
i que, aquest fet no sempre es correspon amb la reali-
tat.

Segons l’estudi, la decisió de sol·licitar la píndola de
l’endemà acostuma a ser presa en un termini de 24
hores per la mateixa dona i la seva parella i ve motiva-
da en la major part dels casos per incidències amb els
sistemes anticonceptius emprats, el 43% ho fa abans de
les 12 hores i el 32,1% abans de les 24 hores.

Pel que fa als motius que indueixen a recórrer al Servei
d’Anticoncepció d’Emergència hi ha dos que desta-
quen sobre la resta. El principal, manifestat per tres
quartes parts de les dones entrevistades és el trencament
del preservatiu masculí i, a molta distància, la no utilit-
zació de mesures anticonceptives durant l’últim coit, fet
reconegut per un 18%.

Cal assenyalar, però, que a parer dels professionals una
part dels trencaments de preservatiu declarats amaguen
situacions de no utilització de mesures anticonceptives
que no es volen reconèixer davant els professionals
sanitaris.

Aquestes dades coincidirien amb l’estudi «Enquesta de
salut als adolescents escolaritzats de Catalunya 2001»
de la Fundació Santiago Dexeus Font, amb joves de 14
a 19 anys, on es deia que malgrat que més del 80% de
les adolescents deia utilitzar el preservatiu, el 41% de
les noies i el 43% dels nois manifesten que en alguna
ocasió no han fet servir cap mètode anticonceptiu.

La resta de motius que obliguen a demanar la píndola
de l’endemà són diversos i molt poc freqüents per se-
parat; responen a incidències en l’ús dels diversos mè-
todes anticonceptius que generen dubtes sobre la seva
eficàcia: oblit o període de descans de la píndola, pegat
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desenganxat, expulsió del DIU, ús incorrecte o abandó
del preservatiu, etc.

El percentatge de persones que han repetit el tractament
durant els sis mesos de vida del programa de contracep-
ció d’emergència és del 16,2.

A títol comparatiu cal fer esment que en la menciona-
da «Enquesta de salut als adolescents escolaritzats de
Catalunya 2001», es va detectar que el 30% de les no-
ies havien fet servir l’anticonceptiu d’emergència al
menys en una ocasió.

Enguany diversos hospitals de la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública (XHUP) distribuïts per tot el ter-
ritori practiquen interrupcions voluntàries de l’embaràs
(IVE’s) finançades pel CatSalut. Actualment s’està tre-
ballant per tal d’augmentar el nombre de centres i mi-
llorar-ne l’accessibilitat i l’equitat en alguns territoris.

D’altra banda, els centres de la XHUP que practiquen
IVE’s tenen perfectament establerts els mitjans de
transport tant urgent com no urgent entre els diferents
nivells assistencials. Pel que fa als centres privats acre-
ditats que practiquen IVE’s també tenen establerts
acords amb centres de la XHUP per tal de fer efectius
els trasllats urgents, si s’escau.

A més de totes les mesures a què s’ha fet referència en
l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, el Departa-
ment de Salut ha adreçat al Consell Interterritorial la
proposta de presa en consideració d’aquests temes per
a properes reunions.

Barcelona, 20 d’abril de 2005

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control del compliment de la Moció
31/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la seguretat ciutadana
Tram. 390-00031/07

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21468 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
26.04.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de moció: 390-00031/07

Sobre: Moció 31/VII del Parlament de Catalunya, so-
bre la seguretat ciutadana

D’acord amb allò que disposa l’article 131 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Moció 31/VII del Parlament de Catalunya, sobre la se-
guretat ciutadana, us informo de les actuacions que
s’han portat a terme.

La Generalitat de Catalunya va ampliant competències
a mesura que el cos de policia propi (cos de Mossos
d’Esquadra) es desplega pel seu territori i, per tant, es
fa càrrec de la protecció, seguretat ciutadana i ordre
públic de més superfície i de més habitants.

Així ha succeït a la comarca de l’Anoia i ara s’està fent
a la ciutat de Barcelona per acord de la Junta de Segu-
retat de Catalunya.

Aquestes competències no serien possibles si no s’in-
tensifiqués la relació amb les policies locals, des de
l’aprovació d’aquesta Moció s’han signat catorze nous
convenis (SIP).

El Govern, en data 25 de gener, va autoritzar el conveni
amb el Centre Internacional de Formació dels Agents
Locals (CIFAL) que es va signar el 9 de febrer de 2005.

Els projectes de l’Escola de Seguretat de Catalunya i
del 112 estan en període d’elaboració.

S’ha demanat al Ministeri i a la Delegació del Govern
que els efectius del replegament de Barcelona es des-
tinin a les zones pendents del desplegament del cos de
Mossos d’Esquadra, resta pendent la regió metropoli-
tana, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Barcelona, 18 d’abril de 2005

Montserrat Tura i Camafreita
Consellera d’Interior

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Núria Chinchilla, doctora en economia
i direcció d’empreses, davant la Co-
missió per als Drets de les Dones com
a experta en temes relatius a la dona i
el treball, a la conciliació de la vida la-
boral amb la familiar i a les empreses
flexibles
Tram. 356-00191/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. M. Glòria Renom i Vallbona, Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 10626).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura per als Drets de les Dones, sessió del
14.10.2004.
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Xarxa 18 de Desembre a
Catalunya davant la Comissió sobre
Immigració perquè informi sobre els
seus treballs i reivindicacions
Tram. 356-00236/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigra-
ció, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2005
(DSPC-C 186).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Comissió Catalana
d’Ajuda al Refugiat davant la Comissió
sobre Immigració perquè presenti l’in-
forme de la Comissió Espanyola d’Aju-
da al Refugiat, titulat «La Situación de
los Refugiados en España 2005»
Tram. 356-00282/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigra-
ció, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2005
(DSPC-C 186).

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Albert Sabaté, director del Projecte
Home, davant la Comissió de Política
Social perquè doni a conèixer el objec-
tius del dit projecte i el conjunt de les
activitats que realitza
Tram. 356-00289/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Carme
Porta i Abad, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Sra. Dolors Comas d’Argemir i
Cendra, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EA) (reg. 20114).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 12.04.2005.

Sol·licitud de compareixença de l’asso-
ciació Homes Contra la Violència de
Gènere (Hocovige) davant la Comissió
per als Drets de les Dones perquè in-
formi sobre el seu projecte
Tram. 356-00310/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Pilar Díaz i Romero, Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Carme Capde-
vila i Palau, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Sra. Dolors Clavell Nadal, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (ICV-EA) (reg. 20614).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió Permanent de
Legislatura per als Drets de les Dones, sessió del
21.04.2005.

Sol·licitud de compareixença de la Fe-
deració ACAPPS davant la Comissió
de Política Social perquè presenti les
activitats que desenvolupa
Tram. 356-00312/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Consol Prados i Martínez, Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Carme
Porta i Abad, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Sra. Dolors Comas d’Argemir i
Cendra, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EA) (reg. 20680).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 12.04.2005.
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Sol·licitud de compareixença de la Jun-
ta Directiva de l’Associació Intersecto-
rial de Recuperadors i Empreses Soci-
als de Catalunya (AIRES) davant la
Comissió de Política Social perquè in-
formi de les activitats i la situació del
sector
Tram. 356-00317/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Àlex Masllorens i Escubós, Grup Parla-
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Carme
Porta i Abad, Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Sra. Dolors Comas d’Argemir i Cen-
dra (reg. 21052).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Social, sessió del 21.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Joan Carles Gallego i Herrera i el Sr. Al-
fredo Bienzobas Gargallo, represen-
tants de Comissions Obreres (CCOO),
davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la Línia
5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aportin llur testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 356-00320/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Sol·licitud de compareixença de la Sra.
Carmen Rangil Ortega i el Sr. Floren-
tino Rodríguez García, representants
d’Unió General de Treballadors (UGT),
davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la Línia
5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aportin llur testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 356-00321/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Lluís Cases Pallarès, professor de dret
administratiu de la UAB i autor de l’in-
forme sobre contractació pública en-
carregat pel Ministeri d’Hisenda, da-
vant la CIL5M, perquè aporti el seu
testimoni sobre l’objecte de la investi-
gació, i especialment el seu criteri so-
bre els procediments de contractació
administrativa i sobre la possibilitat de
reformes o modificacions de la legisla-
ció relativa a aquesta matèria
Tram. 356-00322/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
Francesc Xavier Padrós i Castillon, di-
rector de Serveis del Departament
d’Economia i Finances i vocal de la
Junta Consultiva de Contractació Ad-
ministrativa, davant la CIL5M, perquè
exposi els criteris i les recomanacions
adoptades per la Junta Consultiva, en
relació amb les consultes formulades
per les administracions públiques de
Catalunya en matèria de contractació
administrativa els darrers anys, com
també el seu criteri sobre possibles
modificacions en la legislació sobre
contractació administrativa
Tram. 356-00323/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Enric Genescà i Garrogosa, síndic
responsable del Departament Sectori-
al B de la Sindicatura de Comptes,
davant la Comissió d’Investigació so-
bre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execu-
ció i el Control de les Obres de la Línia
5 del Metro, especialment al Pas pel
Barri del Carmel, i també sobre els
Procediments d’Adjudicació, Finança-
ment i Gestió de l’Obra Pública a Cata-
lunya, perquè aporti el seu testimoni
sobre l’objecte de la investigació
Tram. 356-00324/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep M. Portabella i d’Alòs, Interven-
tor General de la Generalitat, davant la
Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte, l’Adjudicació, l’Execució i el
Control de les Obres de la Línia 5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri
del Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00325/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Josep Narcís Arderiu Freixa, president
de l’Associació d’Empreses d’Engi-
nyeria i Consultoria Independents de
Catalunya (ASINCA), davant la Comis-
sió d’Investigació sobre el Projecte,
l’Adjudicació, l’Execució i el Control
de les Obres de la Línia 5 del Metro,
especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 356-00326/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.
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Sol·licitud de compareixença del Sr.
José Enrique Vázquez Martínez, presi-
dent de l’Associació Catalana d’Engi-
nyers i Consultors Mediambientals
(ACECMA), davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 356-00327/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del sector de la fruita dolça
d’Unió de Pagesos davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per-
què expliquin quina és la situació del
sector i la seva problemàtica
Tram. 356-00328/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Josep Grau i Seris, Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 21416).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, sessió del 27.04.2005.

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

Sessió informativa de la consellera de
Benestar i Família davant la Comissió
sobre Immigració per a presentar el
Pla de ciutadania i immigració
Tram. 355-00094/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 4 de la Co-
missió Permanent de Legislatura sobre Immigració, del
26.04.2005 (DSPC-C 186).

Sessió informativa de la Comissió so-
bre la Unió Europea proposada per el
conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca per tractar sobre la nova políti-
ca agrària comuna
Tram. 355-00099/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (reg. 21297).

Comissió competent: Comissió Permanent de Legisla-
tura sobre la Unió Europea.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 25.04.2005.

Sessió informativa de la Comissió so-
bre la Unió Europea proposada pel
conseller d’Economia i Finances per
informar sobre l’impacte de l’ampliació
de la Unió Europea i les conseqüènci-
es en l’economia catalana
Tram. 355-00100/07

Acord de tenir la Sessió informativa

Acord de tenir la Sessió informativa adoptat per la Co-
missió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea,
en la Sessió núm. 7, del 26.04.2005 (DSPC-C 187).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 7 de la Co-
missió Permanent de Legislatura sobre la Unió Euro-
pea, del 26.04.2005 (DSPC-C 187).
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4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del Sr. Rafael Romero
Fernández, president de la Cambra
Oficial de Contractistes d’Obra de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre el Projecte, l’Adjudicació,
l’Execució i el Control de les Obres de
la Línia 5 del Metro, especialment al
Pas pel Barri del Carmel, i també sobre
els Procediments d’Adjudicació, Fi-
nançament i Gestió de l’Obra Pública a
Catalunya, perquè aporti el seu testi-
moni sobre l’objecte de la investigació
Tram. 357-00197/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 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 25.04.2005
(DSPC-C 185).

Compareixença del Sr. Joan Carles Ga-
llego i Herrera i el Sr. Alfredo Bienzobas
Gargallo, representants de Comissions
Obreres (CCOO), davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de
les Obres de la Línia 5 del Metro, espe-
cialment al Pas pel Barri del Carmel, i
també sobre els Procediments d’Ad-
judicació, Finançament i Gestió de l’O-
bra Pública a Catalunya, perquè apor-
tin llur testimoni sobre l’objecte de la
investigació
Tram. 357-00198/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Compareixença de la Sra. Carmen
Rangil Ortega i el Sr. Florentino Rodrí-
guez García, representants d’Unió Ge-
neral de Treballadors (UGT), davant la
Comissió d’Investigació sobre el Pro-
jecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Con-
trol de les Obres de la Línia 5 del Me-
tro, especialment al Pas pel Barri del
Carmel, i també sobre els Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aportin llur testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 357-00199/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.
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Compareixença del Sr. Lluís Cases
Pallarès, professor de dret administra-
tiu de la UAB i autor de l’informe sobre
contractació pública encarregat pel
Ministeri d’Hisenda, davant la CIL5M,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació, i especial-
ment el seu criteri sobre els procedi-
ments de contractació administrativa i
sobre la possibilitat de reformes o
modificacions de la legislació relativa
a aquesta matèria
Tram. 357-00200/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Compareixença del Sr. Francesc Xavi-
er Padrós i Castillon, director de Ser-
veis del Departament d’Economia i Fi-
nances i vocal de la Junta Consultiva
de Contractació Administrativa, davant
la CIL5M, perquè exposi els criteris i
les recomanacions adoptades per la
Junta Consultiva, en relació amb les
consultes formulades per les adminis-
tracions públiques de Catalunya en
matèria de contractació administrativa
els darrers anys, com també el seu cri-
teri sobre possibles modificacions en
la legislació sobre contractació admi-
nistrativa
Tram. 357-00201/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Compareixença del Sr. Enric Genescà
i Garrogosa, síndic responsable del
Departament Sectorial B de la Sindica-
tura de Comptes, davant la Comissió
d’Investigació sobre el Projecte, l’Ad-
judicació, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especial-
ment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra
Pública a Catalunya, perquè aporti el
seu testimoni sobre l’objecte de la in-
vestigació
Tram. 357-00202/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Compareixença del Sr. Josep M. Porta-
bella i d’Alòs, Interventor General de la
Generalitat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, 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. 357-00203/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.
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Compareixença del Sr. Josep Narcís
Arderiu Freixa, president de l’Associ-
ació d’Empreses d’Enginyeria i Con-
sultoria Independents de Catalunya
(ASINCA), davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre el Projecte, l’Adjudica-
ció, l’Execució i el Control de les
Obres de la Línia 5 del Metro, especi-
alment al Pas pel Barri del Carmel, i
també sobre els Procediments d’Ad-
judicació, Finançament i Gestió de
l’Obra Pública a Catalunya, perquè
aporti el seu testimoni sobre l’objecte
de la investigació
Tram. 357-00204/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Compareixença del Sr. José Enrique
Vázquez Martínez, president de l’Asso-
ciació Catalana d’Enginyers i Consul-
tors Mediambientals (ACECMA), 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 Procedi-
ments d’Adjudicació, Finançament i
Gestió de l’Obra Pública a Catalunya,
perquè aporti el seu testimoni sobre
l’objecte de la investigació
Tram. 357-00205/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Investigació sobre el Projecte, l’Adjudi-
cació, l’Execució i el Control de les Obres de la L5 del
Metro, especialment al Pas pel Barri del Carmel, i tam-
bé sobre els Procediments d’Adjudicació, Finançament
i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya en la sessió
núm. 17, tinguda el dia 20.04.2005.

Compareixença de representants de la
Xarxa 18 de Desembre a Catalunya
davant la Comissió sobre Immigració
perquè informin sobre els seus tre-
balls i reivindicacions
Tram. 357-00207/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigra-
ció en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2005
(DSPC-C 186).

Compareixença de representants de la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
davant la Comissió sobre Immigració
perquè presenti l’informe de la Comis-
sió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, titu-
lat «La Situación de los Refugiados en
España 2005»
Tram. 357-00208/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió Permanent de Legislatura sobre Immigra-
ció en la sessió núm. 4, tinguda el dia 26.04.2005
(DSPC-C 186).
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN, I D’ALTRES
ÒRGANS

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

Memòria d’activitats de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya de l’any 2003
Tram. 334-00055/07

Presentació: Sr. Antoni Serra Ramoneda,
President de Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya
Reg. 21144 / Coneixement i tramesa a la Mesa
del Parlament, 26.04.2005

M. Hble. Sr. Ernest Benach
President
Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

D’acord amb l’article 7 dels Estatuts d’AQU Catalunya
i la legislació vigent, una de les funcions atribuïdes al
president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya és la d’informar al Parlament
de Catalunya sobre les activitats dutes a terme.

Així doncs, em plau adjuntar-vos un exemplar d’«AQU
Catalunya, Memòria d’activitat 2003», publicació que
esperem ajudi a conèixer la nova estructura i funciona-
ment d’AQU Catalunya.

Atentament,

Barcelona, 14 d’abril de 2005

Antoni Serra Ramoneda
President

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de
desembre de 2004 (dades del trimestre
octubre-desembre de 2004), del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 337-00027/07

Presentació: President del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 21143 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.04.2005

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

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau fer-vos a mans l’informe sobre l’observança
del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes de desem-
bre de 2004 (dades del trimestre octubre - desembre de
2004) perquè en tingueu coneixement i als efectes
oportuns.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 18 d’abril de 2005

Francesc Codina i Castillo

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria de la Fiscalia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, cor-
responent a l’any 2004
Tram. 337-00028/07

Presentació: Fiscalia del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
Reg. 21538 / Coneixement: Mesa del Parlament,
26.04.2005

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATA-
LUNYA

M. Hble. Senyor:

Adjunto remito un ejemplar de la Memoria, en soporte
informático, de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña correspondiente al año 2004.

Barcelona, 18 de abril de 2005

El Fiscal Jefe

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Adscripció en comissió de serveis
d’un funcionari

Acord: Mesa del Parlament, sessió de
26.04.2005

OFICIALIA MAJOR

Acord de 26 d’abril de 2005, de la Mesa del Parlament,
d’adscripció en comissió de serveis del senyor Rafael
Tomàs i Mestres.

En data 16 de novembre de 2004, la Mesa del Parla-
ment va acordar adscriure en comissió de serveis el
senyor Rafael Tomàs i Mestres a un lloc de treball d’ui-
xer/a especialitzat/ada en la Unitat de visites del Depar-
tament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institu-
cional en substitució de la senyora Marta Díaz i Serra
en situació de baixa per IT.

Atès que en data 26 d’abril de 2005 la senyora Marta
Díaz i Serra es reincorporarà al seu lloc de treball i com
a conseqüència finalitzaran les causes que motivaren
l’adscripció en comissió de serveis del senyor Rafael
Tomàs i Mestres per a ocupar provisionalment el lloc
de treball d’uixer/a especialitzat/ada en visites del De-
partament de Relacions Parlamentàries i Projecció Ins-
titucional.

Atès que en data 15 de març de 2005 el senyor Enric
Moure i Mainar, uixer especialitzat/ada en la Unitat de
visites del Departament de Relacions Parlamentàries i
Projecció Institucional va passar a ocupar en comissió
de serveis un lloc de Cap de la Unitat d’Extensió Edu-
cativa i és necessari procedir a la provisió del lloc que
ocupava el senyor Enric Moure i Mainar.

Atès l’informe emès per la Cap del Departament de
Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional i
atès que el senyor Rafael Tomàs i Mestres ha demos-
trat la seva vàlua, disposició i interès durant el període
que ha estat ocupant el lloc de treball d’uixer/a espe-
cialitzat/ada en la mateixa Unitat de visites, en substi-
tució de la senyora Marta Díaz i Serra es proposa que
el senyor Rafael Tomàs i Mestres sigui adscrit en co-
missió de serveis al lloc de treball d’uixer/a especia-
litzat/ada, en substitució del senyor Enric Moure i
Mainar.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert als Estatuts
del Règim i el Govern Interiors del Parlament de Cata-
lunya, en relació a l’òrgan de representació del perso-
nal del Parlament;

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalu-
nya, la Mesa del Parlament,

ACORDA

Primer. Adscriure en comissió de serveis el senyor Ra-
fael Tomàs i Mestres a un lloc de treball d’uixer/a espe-
cialitzat/ada en la Unitat de visites del Departament de
Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional, en
substitució del senyor Enric Moure i Mainar, a partir de
la data de pressa de possessió.

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb
el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalu-
nya, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb
la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la defensa
de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala Major
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Modificació de descripció de funcions
dels llocs de treball del Parlament de
Catalunya

COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR

La Comissió de Govern Interior, en sessió tinguda el
dia 28 d’abril de 2005, ha aprovat la descripció o la
modificació de descripció de funcions dels llocs de tre-
ball del Parlament de Catalunya.

DEPARTAMENT DE RELACIONS PARLAMENTÀRIES I PROJEC-
CIÓ INSTITUCIONAL

Cap de la Unitat d’Extensió Educativa: Gestiona i co-
ordina el projecte educatiu «Simulacions parlamen-
tàries»: Ple escolar, estudiantil, universitari i de l’expe-
riència, i del projecte educatiu «Tallers educatius», el
de primària i el de l’Estatut (ESO). Atén les consultes
de caràcter educatiu que rep l’Àrea. Fa el seguiment de
les enquestes avaluadores de les activitats educatives.

Dóna suport al cap o a la cap de l’Àrea de Serveis Edu-
catius.

Aquesta descripció substitueix l’anterior per al lloc de
treball de Cap de la Unitat d’Extensió Educativa (B/C/)
inclosa en la Descripció de funcions dels llocs de tre-
ball del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 210, del
30 de juliol de 2001).

Cap de la Unitat de Visites: Gestiona i coordina les vi-
sites al Palau del Parlament, tant de públic en general
com dels centres educatius i els materials educatius que
es lliuren. Coordina els uixers de visites. Gestiona i
coordina el projecte educatiu «Tallers de ple». Porta
l’agenda de participació de tots els tallers educatius.
Coordina les trameses als centres educatius. Manté la
base de dades de l’Àrea. Dóna suport al cap o a la cap
de l’Àrea de Serveis Educatius.

Aquesta descripció substitueix l’anterior per al lloc de
treball de Cap de la Unitat de Visites (B/C/) inclosa
en la Descripció de funcions dels llocs de treball del
Parlament de Catalunya (BOPC núm. 210, del 30 de
juliol de 2001).
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