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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.10. Resolucions

Resolució 231/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a les accions de les ad-
ministracions sectorials i del teixit associatiu de pro-
moció del sector del taxi (tram. 250-00349/07).
Adopció en comissió. p. 7

Resolució 232/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la urbanització de la riera dels Lle-
doners, a Canet de Mar (Maresme) (tram. 250-
00463/07). Adopció en comissió. p. 7

Resolució 233/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de la targeta T-Jove i
la creació d’una nova targeta mensual de transport
públic metropolità (tram. 250-00466/07). Adopció en
comissió. p. 7

Resolució 234/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’arranjament del torrent del Maset,
a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) (tram.
250-00480/07). Adopció en comissió. p. 8

Resolució 235/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la depuradora
d’aigües residuals d’Alins (Pallars Sobirà) (tram.
250-00490/07). Adopció en comissió. p. 8

Resolució 236/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de construcció de les
estacions depuradores d’Isona i Figuerola d’Orcau
(Pallars Jussà) (tram. 250-00540/07). Adopció en
comissió. p. 8

Resolució 237/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la possible explotació de la ruta
aèria Girona - Madrid (tram. 250-00524/07). Adop-
ció en comissió. p. 9

Resolució 238/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del tram del tren de
gran velocitat (TGV) corresponent al corredor del
Vallès i d’una estació de viatgers al Vallès Occiden-
tal (tram. 250-00533/07). Adopció en comissió. p. 9

Resolució 239/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de dos nous baixa-
dors de Renfe a Terrassa (Vallès Oriental) (tram.
250-00539/07). Adopció en comissió. p. 9

Resolució 240/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el reforçament del transport públic
regular en autobús entre Vilafranca del Penedès (Alt

Penedès) i Igualada (Anoia) (tram. 250-00546/07).
Adopció en comissió. p. 10

Resolució 241/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi informatiu de la variant
nord de Calldetenes (Osona) (tram. 250-00550/07).
Adopció en comissió. p. 10

Resolució 247/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la difusió de la Carta dels drets dels
ciutadans davant la justícia (tram. 250-00379/07).
Adopció en comissió. p. 10

Resolució 248/VII del Parlament de
Catalunya, sobre seguretat ciutadana (tram. 250-
00415/07). Adopció en comissió. p. 11

Resolució 249/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la creació del Jutjat Penal núme-
ro 2 a la demarcació de Mataró (Maresme) (tram.
250-00417/07). Adopció en comissió. p. 11

Resolució 250/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’organització de jornades sobre
l’accidentalitat a les carreteres (tram. 250-00431/07).
Adopció en comissió. p. 11

Resolució 251/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la reforma del govern local (tram.
250-00583/07). Adopció en comissió. p. 12

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

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

2.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un debat en el Senat sobre l’Estat de les
autonomies (tram. 250-00507/07). Decaiguda. p. 12

Proposició no de llei sobre el suport al
sector del cava (tram. 250-00532/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre el dret dels
ciutadans a escollir els professionals que fan els
reportatges gràfics en les cerimònies religioses
(tram. 250-00543/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soterrament de les
línies elèctriques (tram. 250-00557/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre l’increment,
per a l’exercici del 2006, dels ajuts existents en
matèria d’innovació, recerca i desenvolupament per

Correcció d’errades
– La Compareixença del conseller de Treball i Indústria davant la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi del capteniment del Govern amb relació a l’estat de la seguretat a la Central Nuclear de Vandellòs II (tram. 357-00235/07), a la pàg. 47, ha estat anul·lada per la Sessió informativa de la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè el conseller de Treball i Indústria informi del capteniment del Govern amb relació a l’estat de la seguretat a la Central Nuclear de Vandellòs II (tram. 355-00108/07), publicada al BOPC 196, pàg. 41.– La Sol·licitud de compareixença del conseller de Treball i Indústria davant la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi del capteniment del Govern amb relació a l’estat de la seguretat a la Central Nuclear de Vandellòs II (tram. 356-00316/07), a la pàg. 46 ha estat rectificada al BOPC 196, pàg. 38.
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a les empreses catalanes (tram. 250-00592/07).
Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre el senderis-
me (tram. 250-00598/07). Rebuig. 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). Rebuig. p. 13

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

altres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de nova regulació del
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(tram. 200-00014/07). Correcció d’errades de publi-
cació (BOPC 189). p. 13

Projecte de llei de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions (tram. 200-
00016/07). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 189). p. 14

Projecte de llei del règim d’incompati-
bilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat
de Catalunya (tram. 200-00017/07). Ponència per a
elaborar l’Informe. p. 14

Projecte de llei de la iniciativa legisla-
tiva popular (tram. 200-00020/07). Ponència per a
elaborar l’Informe. p. 14

Projecte de llei de modificació parcial
de diverses lleis relatives a entitats públiques i pri-
vades i en matèria de personal (tram. 200-00021/
07). Ponència per a elaborar l’Informe. p. 14

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

3.10.25. Proposicions no de llei

Proposició no de llei sobre les zones
objectiu 2 (tram. 250-00410/07). Canvi de Comissió
tramitadora. p. 15

Proposició no de llei sobre el dret dels
ciutadans a escollir els professionals que fan els
reportatges gràfics en les cerimònies religioses
(tram. 250-00543/07). Esmenes presentades. p. 15

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 Adrall, al municipi de Ri-
bera de l’Urgellet (Alt Urgell) (tram. 250-00580/07).
Rectificació del text presentat. p. 15

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre d’educació infantil i primària al bar-
ri del Centre, de Terrassa (Vallès Occidental) (tram.
250-00617/07). Esmenes presentades. p. 16

Proposició no de llei sobre la promoció
de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal
a les escoles i llars d’infants (tram. 250-00636/07).
Canvi de Comissió tramitadora. p. 16

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). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 16

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). Pròrrogues del
termini de presentació d’esmenes. p. 16

Proposició no de llei sobre el paga-
ment immediat dels honoraris als advocats i els
procuradors del torn d’ofici (tram. 250-00641/07).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 17

Proposició no de llei sobre l’increment
dels mitjans materials i humans del Registre Civil de
Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-00642/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 17

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). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 17

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de l’impacte de gènere en les bandes
juvenils (tram. 250-00644/07). Pròrrogues del termi-
ni de presentació d’esmenes. Canvi de Comissió
tramitadora. p. 17

Proposició no de llei sobre l’elaboració
d’un estudi de l’impacte de gènere en les condici-
ons de vida de les dones immigrades majors de
seixanta-cinc anys (tram. 250-00645/07). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. Canvi
de Comissió tramitadora. p. 18

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). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. Canvi de Comissió tramitadora. p. 18

Proposició no de llei sobre els drets
lingüístics de la població catalanoparlant de la Fran-
ja de Ponent (tram. 250-00647/07). Pròrrogues del
termini de presentació d’esmenes. p. 19

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).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 19

Proposició no de llei sobre la precari-
etat laboral dels treballadors de l’àmbit penitenci-
ari (tram. 250-00650/07). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. Canvi de Comissió trami-
tadora. p. 19

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta a Torelló (Osona) (tram.
250-00654/07). Pròrrogues del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 20

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una sala esportiva a Calldetenes (Osona)
(tram. 250-00655/07). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 20

Proposició no de llei sobre l’arranja-
ment del centre comercial i la rehabilitació del nucli
històric de Centelles (Osona) (tram. 250-00656/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 20

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). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 20
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Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una piscina coberta al municipi de Centelles
(Osona) (tram. 250-00658/07). Pròrrogues del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 21

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).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 21

Proposició no de llei sobre mesures al
voltant de la prostitució (tram. 250-00660/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 21

Proposició no de llei sobre la creació
del jutjat contenciós administratiu en el partit judicial
de Figueres (Alt Empordà) (tram. 250-00661/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 21

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). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 22

Proposició no de llei sobre un pla d’in-
versió per a l’empresa Comforsa, del Ripollès (tram.
250-00663/07). Pròrrogues del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 22

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

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

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

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

Proposició no de llei per la qual el Par-
lament s’adhereix a la campanya europea «70 cèn-
tims per la cultura» i insta el Govern a donar-hi su-
port (tram. 250-00694/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 23

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’una normativa per a regular la fórmula del pre-
pagament, especialment a les estacions de servei
i gasolineres (tram. 250-00695/07). Tramesa a la
Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 23

Proposició no de llei sobre la modernit-
zació i l’adequació per a les persones amb mobilitat
reduïda de l’actual passarel·la damunt la carretera C-
31, a la zona de la Pava del barri de Gavà Mar, de
Gavà (Baix Llobregat) (tram. 250-00696/07). Trame-
sa a la Comissió. Termini de presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la legislació vigent en matèria de subvenci-
ons a la substitució de treballadores en situació de
baixa maternal per a facilitar la transmissió de co-
neixements del lloc de treball (tram. 250-00697/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a reclamar al Govern de l’Estat la cons-
trucció del quart cinturó des d’Abrera (Baix Llobregat)
fins a Sant Celoni (Vallès Oriental), i a fer els estu-
dis corresponents per a la connexió d’aquest eix vi-
ari amb les futures autovies A-2 i A-7 (tram. 250-
00698/07). Tramesa a la Comissió. Termini de
presentació d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre la reducció
de l’impacte ambiental de la tercera pista de l’aero-
port del Prat (Baix Llobregat) (tram. 250-00699/07).
Tramesa a la Comissió. Termini de presentació
d’esmenes. p. 24

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures en defensa de la indústria tèxtil i de la
confecció a Catalunya (tram. 250-00700/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’es-
menes. p. 25

Proposició no de llei sobre l’atorgament
de la condició de municipi turístic a tots els munici-
pis que hagin tingut o tinguin un pla d’excel·lència o
dinamització turístiques (tram. 250-00701/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 25

Proposició no de llei sobre la recupera-
ció del monument de les Quatre Columnes, de Puig
i Cadafalch, a Barcelona (tram. 250-00702/07). Tra-
mesa a la Comissió. Termini de presentació d’esme-
nes. p. 25

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a subscriure l’Acord marc per a fomentar
la mobilitat dels empleats públics entre les adminis-
tracions, elaborat pel Ministeri d’Administracions
Públiques (tram. 250-00703/07). Presentació. p. 25

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a cloure els treballs d’elaboració del
llibre blanc de la funció pública catalana i a impul-
sar la mobilitat interadministrativa a Catalunya
(tram. 250-00704/07). Presentació. p. 26

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria urgent dels ajuts dels plans de reestructuració
i reconversió de la vinya (tram. 250-00705/07). Pre-
sentació. p. 27

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’una presó a la Segarra (tram. 250-00706/07).
Presentació. p. 27

Proposició no de llei sobre la revisió
dels expedients de sol·licitud de neteja de les rieres
i els torrents del Maresme (tram. 250-00707/07).
Presentació. p. 28

Proposició no de llei sobre la creació de
dos jutjats penals, com a mínim, al partit judicial del
Vendrell (Baix Penedès) (tram. 250-00708/07). Pre-
sentació. p. 28

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació del traçat de l’Eix Diagonal per allunyar-lo
del nucli urbà de Canyelles (Garraf) (tram. 250-
00709/07). Presentació. p. 29

Proposició no de llei sobre la inclusió
de l’escola Montclar dins de la zona d’influència
d’Igualada (Anoia) (tram. 250-00710/07). Presenta-
ció. p. 29

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de l’organigrama de la Junta Consultiva de Con-
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tractació de Catalunya per a incorporar a la perma-
nent d’aquesta Junta un representant del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge (tram. 250-
00711/07). Presentació. p. 30

Proposició no de llei sobre el codesen-
volupament en el Pla director de cooperació al des-
envolupament 2003-2006 (tram. 250-00712/07).
Presentació. p. 30

Proposició no de llei sobre el compli-
ment del Pla director d’equipaments penitenciaris
2004-2010, tot impedint la construcció d’un nou cen-
tre penitenciari a la Segarra ni a cap més comarca
de les terres de Ponent (tram. 250-00713/07). Pre-
sentació. p. 31

Proposició no de llei sobre l’actuació
prop del Govern de l’Estat, perquè eviti l’ampliació
del cànon a altres suports digitals verges que actu-
alment en són exempts (tram. 250-00714/07). Pre-
sentació. p. 32

Proposició no de llei sobre l’adquisició
del Mas Bac de Roda, de les Masies de Roda (Oso-
na) per a convertir-lo en centre d’interpretació his-
tòrica de Catalunya i de les llibertats nacionals dels
pobles i les nacions (tram. 250-00715/07). Presen-
tació. p. 32

Proposició no de llei sobre l’elaboració
del Pla director de preservació del patrimoni indus-
trial de la història fabril, especialment la urbana, i en
concret de la conservació del conjunt de Can Ricard
al Poblenou de Barcelona (tram. 250-00716/07).
Presentació. p. 33

Proposició no de llei sobre la participa-
ció de Catalunya en la creació de la Biblioteca Di-
gital Europea (tram. 250-00717/07). Presentació. p. 34

Proposició no de llei sobre la realització
d’un programa de promoció de la literatura infantil i
juvenil en llengua catalana (tram. 250-00718/07).
Presentació. p. 35

Proposició no de llei sobre la reforma
de les instal·lacions de l’IES Montserrat Miró, de
Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram. 250-
00719/07). Presentació. p. 36

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un programa d’ajuts per a les despeses
d’adaptació del bany dels habitatges de les perso-
nes grans o amb malalties degeneratives (tram.
250-00720/07). Presentació. p. 36

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de projecció ex-
terior de la cultura i la llengua catalanes (tram. 302-
00122/07). Esmenes presentades. p. 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques d’impuls de la
societat de la informació a Catalunya (tram. 302-
00123/07). Esmenes presentades. p. 38

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el pagament de subvenci-
ons i ajudes als sectors agrícoles amb dificultats
(tram. 302-00124/07). Esmenes presentades. p. 39

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la formació contínua en
empreses (Forcem) (tram. 302-00125/07). Esme-
nes presentades. p. 40

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

bra

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió i de les Empreses Filials
(tram. 404-00001/07). Substitució de diputats. p. 41

Composició de la Comissió Perma-
nent de Legislatura sobre Immigració (tram. 405-
00005/07). Substitució de diputats. p. 41

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 155/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’am-
pliació de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i la
connexió amb el nucli de Sant Joan de Vinyafrescal
(tram. 290-00098/07). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 41

Control del compliment de la Resolu-
ció 157/VII del Parlament de Catalunya, sobre les
autoritzacions de navegació pels rius de la conca
de l’Ebre (tram. 290-00100/07). Informe relatiu al
compliment de la Resolució. p. 42

Control del compliment de la Resolu-
ció 170/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
compatibilització de determinades activitats ex-
tractives pesqueres amb el turisme (tram. 290-
00111/07). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 42

Control del compliment de la Resolu-
ció 171/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabliment d’ajuts per a les vedes biològiques per
mitjà de l’Instrument Financer d’Orientació de la
Pesca (IFOP) (tram. 290-00112/07). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. p. 43

Control del compliment de la Resolu-
ció 181/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
responsabilitat en els accidents de trànsit per
atropellament d’espècies de caça (tram. 290-
00118/07). Informe relatiu al compliment de la Re-
solució. p. 43

Control del compliment de la Resolu-
ció 183/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ex-
tradició de dos detinguts algerians (tram. 290-
00123/07). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 45

Control del compliment de la Resolu-
ció 185/VII del Parlament de Catalunya, sobre les
necessitats existents a Catalunya en l’àmbit judicial
(tram. 290-00125/07). Informe relatiu al compliment
de la Resolució. p. 45

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general del Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (Copca) davant la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme perquè informi sobre les
activitats, les perspectives i els plans de futur
d’aquesta entitat (tram. 356-00219/07). Retirada de
la sol·licitud. p. 46

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi
del capteniment del Govern amb relació a l’estat de
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la seguretat a la Central Nuclear de Vandellòs II
(tram. 356-00316/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 46

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Generalitat davant la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat i Govern
Local perquè informi del balanç i les conseqüènci-
es del viatge oficial a Israel (tram. 356-00352/07).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 46

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la Comissió d’Es-
tudi del Procés de Mundialització de l’Economia i de
les Repercussions en les Relacions Internacionals
perquè parli del futur del sector tèxtil a Catalunya
davant la irrupció del mercat xinès i l’ASEAN (tram.
356-00353/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 46

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Adrià Serra Tella, president del Consejo Intertextil
Español (CIE) davant la Comissió d’Estudi del Pro-
cés de Mundialització de l’Economia i de les Reper-
cussions en les Relacions Internacionals perquè
parli del futur del sector tèxtil a Catalunya davant la
irrupció del mercat xinès i l’ASEAN (tram. 356-
00354/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 46

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

Compareixença dels representants de
SOS-Racisme davant la Comissió de Política Soci-
al perquè informin de l’activitat d’aquesta entitat
com a observatori referent del racisme (tram. 357-
00079/07). Substanciació. p. 47

Compareixença de representants del
Fòrum de Vida Independent davant la Comissió
de Política Social perquè exposin els seus plan-
tejaments pel que fa a la vida independent i acti-
va de les persones amb discapacitat (tram. 357-
00160/07). Substanciació. p. 47

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). Substanciació. p. 47

Compareixença de representants del
Consell Nacional de la Joventut davant la Comissió
de Política Cultural per a presentar el balanç del
treball fet durant l’any 2004 i per a donar a conèixer
les línies noves de treball i l’equip humà que les ti-
rarà endavant (tram. 357-00227/07). Acord de tenir
la sessió de compareixença. p. 47

Compareixença del conseller de Tre-
ball i Indústria davant la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme perquè informi del cap-
teniment del Govern amb relació a l’estat de la se-

guretat a la Central Nuclear de Vandellòs II (tram.
357-00235/07). Acord de tenir la sessió de compa-
reixença. p. 47

Compareixença del conseller de Tre-
ball i Indústria davant la Comissió d’Estudi del Pro-
cés de Mundialització de l’Economia i de les Reper-
cussions en les Relacions Internacionals perquè
parli del futur del sector tèxtil a Catalunya davant la
irrupció del mercat xinès i l’ASEAN (tram. 357-
00236/07). Acord de tenir la sessió de comparei-
xença. p. 47

Compareixença del Sr. Adrià Serra
Tella, president del Consejo Intertextil Español
(CIE) davant la Comissió d’Estudi del Procés de
Mundialització de l’Economia i de les Repercussi-
ons en les Relacions Internacionals perquè parli del
futur del sector tèxtil a Catalunya davant la irrupció
del mercat xinès i l’ASEAN (tram. 357-00237/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 48

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

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

Assumpció pel conseller primer de les
funcions del president de la Generalitat, d’acord
amb l’article 8.1 de la Llei 1/2005, del conseller o
consellera primer del Govern de la Generalitat
(tram. 330-00058/07). Coneixement. p. 48

Encàrrec del despatx del conseller
d’Economia i Finances al conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (tram. 330-00059/07). Coneixe-
ment. p. 48

Encàrrec del despatx del conseller de
Comerç, Turisme i Consum a la consellera de Ben-
estar i Família (tram. 330-00060/07). Coneixement. p. 48

4.70.10. Altres comunicacions

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de gener de
2005 (dades del trimestre novembre del 2004 - ge-
ner del 2005) del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (tram. 337-00031/07). Presentació. p. 49

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment
dos llocs de treball de gestor/a econòmic/a del Par-
lament de Catalunya (tram. 500-00020/07). Ads-
cripció en comissió de serveis de dos funcionaris
del Parlament de Catalunya. p. 49

Nomenament d’una funcionària inte-
rina. p. 50
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1.10. RESOLUCIONS

Resolució 231/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el suport a les acci-
ons de les administracions sectorials i
del teixit associatiu de promoció del
sector del taxi
Tram. 250-00349/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei per la qual s’insta el Govern a impulsar
una campanya de promoció del taxi durant l’any 2005
(tram. 250-00349/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
13025).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar su-
port, mitjançant els instruments financers i de gestió
necessaris, a les accions que siguin impulsades per les
administracions sectorials específiques i el teixit asso-
ciatiu i professional per a millorar la imatge del sector
del taxi, promoure el caràcter d’element de dinamitza-
ció de l’activitat de transport de viatgers que té el taxi
i destacar-ne el component de servei públic.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 232/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la urbanització de la
riera dels Lledoners, a Canet de Mar
(Maresme)
Tram. 250-00463/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la urbanització de la riera dels
Lledoners, a Canet de Mar (Maresme) (tram. 250-
00463/07), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 18943).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un es-
tudi de detall per a establir quines han d’ésser les me-
sures correctores necessàries que permetin minimitzar
l’impacte i el risc per desbordament de la riera dels
Lledoners i, un cop enllestit l’estudi, a redactar el pro-
jecte corresponent, considerant la preservació dels va-
lors ambientals i socioculturals, i a programar l’execu-
ció de les obres d’arranjament d’aquesta riera, a Canet
de Mar, en funció de les prioritats d’actuació en la co-
marca del Maresme.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 233/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’ampliació de la tar-
geta T-Jove i la creació d’una nova
targeta mensual de transport públic
metropolità
Tram. 250-00466/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’impuls de l’ampliació de la tar-
geta T-Jove del transport públic metropolità a l’edat de
vint-i-set anys (tram. 250-00466/07), presentada pel

1.10.
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes
- Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
(reg. 18939).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar l’ampliació progressiva fins als vint-i-cinc
anys del dret de gaudir dels beneficis de la targeta T-
Jove, sempre que la persona titular acrediti que cursa
estudis en una facultat o un centre docent.

b) Promoure la creació d’una nova targeta de transport
T-Jove mensual a un preu més reduït que el de la targeta
actual, que s’equipari a les propostes que s’apliquen a
la major part de ciutats europees.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 234/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’arranjament del tor-
rent del Maset, a Sant Pere de Riude-
bitlles (Alt Penedès)
Tram. 250-00480/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre l’arranjament del torrent de
Maset, a Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès) (tram.
250-00480/07), presentada pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 18613).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) amb l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
(Alt Penedès) per a accelerar l’execució de les obres
d’arranjament del torrent del Maset, que han d’ésser
cofinançades entre ambdós ens.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 235/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció de la
depuradora d’aigües residuals d’Alins
(Pallars Sobirà)
Tram. 250-00490/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció de l’estació depu-
radora d’aigües residuals al nucli d’Alins (Pallars So-
birà) (tram. 250-00490/07), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
18614).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar el
projecte d’execució de les obres de construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals d’Alins (Pallars
Sobirà) en el transcurs del 2006 i a publicar-ne la lici-
tació abans que finalitzi el primer trimestre de l’any
2007.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 236/VII del Parlament de
Catalunya, sobre les obres de cons-
trucció de les estacions depuradores
d’Isona i Figuerola d’Orcau (Pallars
Jussà)
Tram. 250-00540/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció de l’estació depu-
radora d’aigües residuals (EDAR) al municipi d’Isona
i Conca Dellà (Pallars Jussà) (tram. 250-00540/07),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamen-
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tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa (reg. 20438).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern, mitjançant
l’Agència Catalana de l’Aigua, a publicar, abans del
darrer trimestre de l’any 2006, la licitació de les obres
de construcció de la depuradora d’aigües residuals
d’Isona (Pallars Jussà), que ja té el projecte redactat, i
la licitació de les obres de construcció de la depurado-
ra de Figuerola d’Orcau, a Isona, un cop feta la redac-
ció del projecte.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 237/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la possible explota-
ció de la ruta aèria Girona - Madrid
Tram. 250-00524/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre el restabliment de la connexió aè-
ria Girona - Madrid (tram. 250-00524/07), presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
19548).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter-
me els estudis que determinin si en aquest moment es
donen les condicions idònies per a l’explotació de la
ruta aèria Girona - Madrid.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 238/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la construcció del
tram del tren de gran velocitat (TGV)
corresponent al corredor del Vallès i
d’una estació de viatgers al Vallès Oc-
cidental
Tram. 250-00533/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la instal·lació d’una estació de
passatgers del tren de gran velocitat (TGV) al Vallès
Occidental (tram. 250-00533/07), presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
20284).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
amb el Ministeri de Foment la redacció del projecte de
construcció del tram del tren de gran velocitat (TGV)
corresponent al corredor del Vallès i d’una estació de
viatgers al Vallès Occidental, tenint en compte la reduc-
ció del seu impacte ambiental i paisatgístic.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 239/VII del Parlament de Ca-
talunya, sobre la construcció de dos
nous baixadors de Renfe a Terrassa
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00539/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció de nous baixadors
de Renfe a Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-
00539/07), presentada pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
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Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 20142).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir al
Govern de l’Estat:

a) La construcció, de manera immediata, del nou bai-
xador de Renfe a la zona de la Grípia, al municipi de
Terrassa (Vallès Oriental).

b) La redacció del projecte constructiu del nou baixa-
dor al barri de Can Boada, de Terrassa, i l’inici de les
obres tan aviat com se n’hagi aprovat el projecte.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 240/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el reforçament del
transport públic regular en autobús
entre Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès) i Igualada (Anoia)
Tram. 250-00546/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la creació d’un servei discrecional
d’autobusos entre Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
i Igualada (Anoia) (tram. 250-00546/07), presentada pel
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes -
Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
20143).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer l’estudi
de viabilitat del reforçament de l’oferta de transport
públic regular en autobús en el trajecte Igualada - Vila-
franca del Penedès, relacionada amb el conjunt del cor-
redor Manresa - Vilanova i la Geltrú.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 241/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’estudi informatiu de
la variant nord de Calldetenes (Osona)
Tram. 250-00550/07

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 20, 11.05.2005, DSPC-C 198

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 11 de maig de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre la construcció de la variant nord
de Calldetenes (Osona) (tram. 250-00550/07), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 20550).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
durant l’any 2005 la tramitació de l’estudi informatiu
de la variant del municipi de Calldetenes (Osona).

Palau del Parlament, 11 de maig de 2005

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

Resolució 247/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la difusió de la Carta
dels drets dels ciutadans davant la jus-
tícia
Tram. 250-00379/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 18.05.2005, DSPC-C 203

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre les actuacions a
emprendre per a donar a conèixer la Carta dels drets
dels ciutadans davant la justícia (tram. 250-00379/07),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa (reg. 13687).

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

1.10.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
difonent la Carta de drets dels ciutadans davant la Jus-
tícia fent-la arribar als deganats de Catalunya, als col·le-
gis professionals i a altres entitats jurídiques, culturals
i socials amb seu a Catalunya, per tal de donar a la dita
carta la màxima difusió.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Núria de Gispert i Català

Resolució 248/VII del Parlament de
Catalunya, sobre seguretat ciutadana
Tram. 250-00415/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 18.05.2005, DSPC-C 203

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre seguretat ciutada-
na (tram. 250-00415/07), presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 17325).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Demanar al Govern de l’Estat els moviments de
plantilla dels membres de les forces i cossos de segure-
tat de l’Estat a Catalunya.

b) Demanar al Govern de l’Estat la cobertura de totes
les places que hi ha vacants a les comissaries de Tarra-
gona i de les Terres de l’Ebre, que algunes fonts xifren
en el 60% de dèficit.

c) Destinar –sempre que el procés de desplegament ho
permeti i s’acordi en la Junta de Seguretat de Catalu-
nya– més efectius de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra a Tarragona i les Terres de l’Ebre, a
banda dels que ja s’hi van destinar durant l’any 2004.

d) Demanar al Govern de l’Estat que, quan es produeixi
el desplegament de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra a Barcelona, destini efectius del Cos
Nacional de Policia d’aquesta ciutat a cobrir les places
vacants d’altres ciutats de Catalunya situades en zones
on encara no s’hagi produït el dit desplegament.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Núria de Gispert i Català

Resolució 249/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la creació del Jutjat
Penal número 2 a la demarcació de
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00417/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 18.05.2005, DSPC-C 203

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la creació del Jutjat
Penal número 2, a la demarcació de Mataró (Maresme)
(tram. 250-00417/07), presentada pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (reg. 17189).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tornar a
sol·licitar, en la proposta que ha de fer al Ministeri de
Justícia sobre la creació de nous òrgans judicials per a
l’any 2006, la creació del Jutjat Penal número 2 a la
demarcació de Mataró (Maresme).

Palau del Parlament, 18 de maig de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Núria de Gispert i Català

Resolució 250/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’organització de jor-
nades sobre l’accidentalitat a les car-
reteres
Tram. 250-00431/07

Adopció: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana
Sessió núm. 19, 18.05.2005, DSPC-C 203

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA, DRET I SEGURETAT CIUTADANA

La Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, en
sessió tinguda el dia 18 de maig de 2005, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre les mesures i les
actuacions preventives i educatives dirigides a sensibi-
litzar el món judicial, els joves i els adolescents i la ciu-
tadania en general envers la sinistralitat a les carreteres
(tram. 250-00431/07), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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vi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 17326).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern que el De-
partament d’Interior, en col·laboració amb el Departa-
ment de Justícia, organitzi jornades sobre l’accidenta-
litat a les carreteres, destinades a jutges i a fiscals, per
tal de conscienciar el món judicial sobre aquest proble-
ma, informar-lo sobre les polítiques de trànsit que es
porten a terme i estudiar les reformes legals aplicables.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2005

El secretari La presidenta de la Comissió
Mohammed Chaib Akhdim Núria de Gispert i Català

Resolució 251/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la reforma del govern
local
Tram. 250-00583/07

Adopció: Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local
Sessió núm. 15, 19.05.2005, DSPC-C 204

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

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 19 de
maig de 2005, ha estudiat el text de la Proposició no de
llei sobre el llibre blanc per a la reforma del govern
local a l’Estat espanyol (tram. 250-00583/07), presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i
l’esmena presentada pels grups parlamentaris Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, d’Esquerra Republicana de
Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa (Reg. 22088).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar
al Govern de l’Estat la necessitat de replantejar la refor-
ma del govern local, d’acord amb els criteris que inspi-
ren els treballs de reforma estatutària; que l’elaboració
d’aquesta reforma es faci amb la participació del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, de totes les asso-
ciacions municipalistes i de tots els partits polítics amb
representació parlamentària; i que en la proposta de
reforma del govern local s’inclogui el finançament dels
ens locals.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

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

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

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

2.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria d’un debat en el Senat sobre l’Es-
tat de les autonomies
Tram. 250-00507/07

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 15 de la Comissió d’Or-
ganització i Administració de la Generalitat i Govern
Local, tinguda el dia 19.05.2005 (DSPC-C 204).

Proposició no de llei sobre el suport al
sector del cava
Tram. 250-00532/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
25.05.2005 (DSPC-C 208).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
25.05.2005 (DSPC-C 208).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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Proposició no de llei sobre la regulació
del règim de drets i deures en el soter-
rament de les línies elèctriques
Tram. 250-00557/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
25.05.2005 (DSPC-C 208).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
25.05.2005 (DSPC-C 208).

Proposició no de llei sobre el sende-
risme
Tram. 250-00598/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
25.05.2005 (DSPC-C 208).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 9, tinguda el dia
25.05.2005 (DSPC-C 208).

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 nova regulació del
Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya
Tram. 200-00014/07

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 189)

Al BOPC núm. 189, a la pàg. 32.

On diu:

«Com a resultat de les recomanacions […], el text del
preàmbul quedaria redactat de la manera següent: […]»

Ha de dir:

«Com a resultat de les recomanacions […], el text del
títol quedaria redactat la manera següent: […]»

I a la pàg. 26.

Article 9. Comissions de treball

Recomanacions de la Ponència

On diu:

«Article 9. Les Comissions de treball

1. Es determina per reglament el nombre de comissions
de treball permanents necessàries, i també llur compo-
sició i funcions.»

Ha de dir:

«Article 9. Les Comissions de treball

1. El nombre de comissions de treball permanents ne-
cessàries, i també llur composició i funcions, s’ha de
determinar per reglament.»

3.01.01.

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

Correcció d’errades de publicació
(BOPC 189)

Al BOPC núm. 189, a la pàg. 32.

On diu:

«Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sra. M. Ángeles Olano i Garcia»

Ha de dir:

«Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sra. M. Belén Pajares i Ribas»

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

Ponència per a elaborar l’Informe

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

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 19 de
maig de 2005, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència que ha
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei del règim
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Ge-
neralitat de Catalunya (tram. 200-00017/07) i les esme-
nes presentades i que resta constituïda pels membres
següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Carles Puigdomènech i Cantó

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi:

Sra. Carme Figueras i Siñol

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Teresa Aragonès i Perales

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sr. Jordi Montanya i Mias

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

Sr. Jaume Bosch i Mestres

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

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

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 19 de
maig de 2005, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència que ha
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de la ini-
ciativa legislativa popular (tram. 200-00020/07) i les
esmenes presentades i que resta constituïda pels mem-
bres següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sr. Francesc Homs i Molist

Grup Parlamentari Socialistes B Ciutadans pel Canvi:

Sr. Antoni Comín i Oliveres

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Teresa Aragonès i Perales

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sr. Rafael López i Rueda

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

Sr. Jaume Bosch i Mestres

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

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

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

Ponència per a elaborar l’Informe

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

La Comissió d’Organització i Administració de la Ge-
neralitat i Govern Local, en sessió tinguda el dia 19 de
maig de 2005, d’acord amb l’article 97.1 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat la Ponència que ha
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de modi-
ficació parcial de diverses lleis relatives a entitats públi-
ques i privades i en matèria de personal (tram. 200-
00021/07) i les esmenes presentades i que resta
constituïda pels membres següents:

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió:

Sra. Núria de Gispert i Català
Grup Parlamentari Socialistes B Ciutadans pel Canvi:

Sra. Carme Figueres i Siñol
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya:

Sra. Teresa Aragonès i Perales
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya:

Sra. Àngels Olano i Garcia
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa:

Sra. Bet Font i Montanyà
Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

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

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

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre les zones
objectiu 2
Tram. 250-00410/07

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CIE, 26.04.2005

ESMENA PRESENTADA PELS G. P. SOCIALISTES -
CIUTADANS PEL CANVI; D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 20817).

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

«Els grups parlamentaris representats a la cambra es
comprometen a coordinar-se per iniciar un procés de
diàleg, amb les instàncies religioses pertinents, que fa-
ciliti la concurrència de qualsevol operador en la realit-
zació del treball fotogràfic de les cerimònies religioses.

»En aquest marc de diàleg, els grups parlamentaris
proposaran l’elaboració d’un protocol que garanteixi
el bon ús de les instal·lacions religioses per part dels
professionals que han d’accedir a realitzar el seu tre-
ball fotogràfic.»

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

Rectificació del text presentat
Reg. 22685 / Coneixement: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, comunica que en la Proposició no
de llei sobre les obres de millora integral de la carrete-
ra C-14 en el tram comprès entre Coll de Nargó i la Seu
d’Urgell (Alt Urgell) (tram. 250-00580/07), hi ha una
errada tècnica.

En tot el text de la Proposició no de llei, on diu: «la Seu
d’Urgell».

Ha de dir: «Adrall».

Palau del Parlament, a 18 de maig de 2005
Felip Puig i Godes

Portaveu del G. P. de CiU

3.10.25.

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

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPC, 24.05.2005

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. 22200)

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.

APARTAT 2

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

«2. Encarregar la redacció del projecte executiu, quan
el Departament disposi de la cessió d’un solar adequat
a l’ús docent, de comú acord amb els treballs de pla-
nificació que fan les dues administracions a través de
la Taula Mixta de Planificació Escolar.»

APARTAT 3

3
ESMENA NÚM. 3
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.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 22366).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 22884).

Pròrroga: 1 dia hàbil, última.

Finiment del termini: 24.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 23.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



30 de maig de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 192

18

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.
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Proposició no de llei sobre els drets
lingüístics de la població catalanopar-
lant de la Franja de Ponent
Tram. 250-00647/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Canvi de Comissió tramitadora

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta a Torelló
(Osona)
Tram. 250-00654/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una piscina coberta al muni-
cipi de Centelles (Osona)
Tram. 250-00658/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 23138).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un jutjat del contenciós en el partit
judicial de Granollers (Vallès Oriental)
Tram. 250-00662/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 22917).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 24.05.2005 al 25.05.2005).

Finiment del termini: 26.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 24.05.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 23137).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 27.05.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

Proposició no de llei per la qual el Par-
lament s’adhereix a la campanya euro-
pea «70 cèntims per la cultura» i insta
el Govern a donar-hi suport
Tram. 250-00694/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 23021).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 01.06.2005 al 04.06.2005).

Finiment del termini: 06.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 26.05.2005.

Proposició no de llei sobre l’aprovació
d’una normativa per a regular la fórmu-
la del prepagament, especialment a les
estacions de servei i gasolineres
Tram. 250-00695/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.
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Proposició no de llei sobre la moder-
nització i l’adequació per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda de l’actual
passarel·la damunt la carretera C-31, a
la zona de la Pava del barri de Gavà
Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00696/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de la legislació vigent en matèria
de subvencions a la substitució de tre-
balladores en situació de baixa mater-
nal per a facilitar la transmissió de co-
neixements del lloc de treball
Tram. 250-00697/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a reclamar al Govern de
l’Estat la construcció del quart cinturó
des d’Abrera (Baix Llobregat) fins a
Sant Celoni (Vallès Oriental), i a fer els
estudis corresponents per a la conne-
xió d’aquest eix viari amb les futures
autovies A-2 i A-7
Tram. 250-00698/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

Proposició no de llei sobre la reducció
de l’impacte ambiental de la tercera
pista de l’aeroport del Prat (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00699/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 192 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de maig de 2005

25

Proposició no de llei sobre l’adopció
de mesures en defensa de la indústria
tèxtil i de la confecció a Catalunya
Tram. 250-00700/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

Proposició no de llei sobre l’atorga-
ment de la condició de municipi turís-
tic a tots els municipis que hagin tin-
gut o tinguin un pla d’excel·lència o
dinamització turístiques
Tram. 250-00701/07

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

Proposició no de llei sobre la recupe-
ració del monument de les Quatre Co-
lumnes, de Puig i Cadafalch, a Barce-
lona
Tram. 250-00702/07

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 24.05.2005.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2005 al 07.06.2005).

Finiment del termini: 08.06.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a subscriure l’Acord marc
per a fomentar la mobilitat dels emple-
ats públics entre les administracions,
elaborat pel Ministeri d’Administraci-
ons Públiques
Tram. 250-00703/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, i
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, d’acord amb
allò que preveuen els articles 134 i 135 del Reglament
de la Cambra, presenten la següent proposició no de
llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 17 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesu-
res Urgents per a la Reforma de la Funció Pública, re-
gula el règim de la mobilitat dels funcionaris públics de
les diferents Administracions Públiques. En concret,
l’apartat primer del dit article estableix textualment
que: «Amb la finalitat d’assolir una millor utilització
dels recursos humans, els llocs de treball de l’Adminis-
tració de l’Estat i de les Comunitats Autònomes podran
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ser coberts per funcionaris que pertanyin a qualsevu-
lla d’aquestes Administracions Públiques, d’acord amb
el que estableixin les relacions de llocs de treball».

Per fer efectiu aquest règim de mobilitat interadminis-
trativa, el Ministeri d’Administracions Públiques, a tra-
vés de la Direcció General de la Funció Pública, va
aprovar l’Acord Marc per a Fomentar la Mobilitat dels
empleats públics de les Administracions Públiques.
L’esmentat Acord regula amb detall els instruments per
fer efectiva la mobilitat, regula els principis orientadors
de la mateixa i preveu una durada de quatre anys pror-
rogables.

El sistema utilitzat per fer-lo extensiu a les Administra-
cions Autonòmiques és el de l’adhesió o incorporació
de cada Administració Pública a l’acord, de manera que
poden acollir-se al mateix des del moment inicial de la
seva signatura o quan ho estimin convenient en funció
de llurs interessos i necessitats organitzatives.

II

Atès que l’article 17 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció Pú-
blica, té la naturalesa de llei bàsica en la matèria, i que
l’obertura de llocs de treball de l’Administració de la
Generalitat es troba reconeguda també en l’article 71
del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, el Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya creu convenient que el Govern subscrigui
l’Acord Marc elaborat pel Ministeri d’Administracions
Públiques en favor de la mobilitat dels empleats públics
de les Administracions Públiques, i donar compliment
així al principi de mobilitat de les Administracions
Públiques com a eina per millorar i enfortir els serveis
públics.

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
subscriure l’Acord Marc per a fomentar la mobilitat
dels empleats públics entre les Administracions Públi-
ques, elaborat pel Ministeri d’Administracions Públi-
ques, i donar compliment d’aquesta manera a allò que
disposa l’article 17 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció Públi-
ca en tant que legislació bàsica en la matèria, i a l’arti-
cle 71 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
pel qual s’aprova el Text refós dels preceptes de deter-
minats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a cloure els treballs d’ela-
boració del llibre blanc de la funció
pública catalana i a impulsar la mobili-
tat interadministrativa a Catalunya
Tram. 250-00704/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, i
Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt, 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

El Govern de la Generalitat té com a prioritat bàsica en
l’àmbit de la funció pública garantir la mobilitat dels
empleats públics de les diferents Administracions Pú-
bliques catalanes. Això implicaria que el personal de
l’Administració de la Generalitat, de les diferents Ad-
ministracions Locals i del personal no docent de les
universitats públiques catalanes pogués fer efectiu el
principi de mobilitat reconegut a l’article 71 del Decret
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text refós dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

El propi Govern subordina la posada en pràctica del
principi de mobilitat dels empleats públics a l’aprova-
ció del «Llibre Blanc» de la Funció Pública catalana
que està elaborant el Departament de Governació i
Administracions Públiques. En aquest sentit es del tot
necessari que culminin ja de forma efectiva els treballs
de redacció del «Llibre blanc» i que tot seguit, a l’em-
para de les recomanacions i suggeriments recollits en
aquest, s’impulsi de manera fefaent i efectiva la mobi-
litat interadministrativa a Catalunya.

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

1. Concloure en el termini màxim de quatre mesos els
treballs de elaboració del «Llibre Blanc» de la funció
pública catalana.

2. Presentar davant la Comissió d’Organització i Admi-
nistració de la Generalitat i Govern Local del Parlament
les conclusions de l’esmentat «Llibre blanc» i les reco-
manacions i suggeriments en ells continguts, especial-
ment pel que fa a la mobilitat dels empleats públics.

3. Impulsar la mobilitat dels empleats públics de les
Administracions Públiques catalanes –Administració
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de la Generalitat, Administracions locals i personal no
docent de les universitats públiques catalanes– per tal
de fer efectiu l’article 71 del Decret Legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Daniel Sirera i Bellés

Proposició no de llei sobre la convoca-
tòria urgent dels ajuts dels plans de
reestructuració i reconversió de la vi-
nya
Tram. 250-00705/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONVOCATÒRIA UR-
GENT DELS AJUTS DELS PLANS DE REESTRUCTURACIÓ I

RECONVERSIÓ DE LA VINYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Quan han transcorregut prop de 5 mesos de l’any 2005,
el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca enca-
ra no ha publicat la convocatòria per aquest any corres-
ponent als ajuts per a la reconversió i reestructuració de
la vinya, com es venia fent habitualment cada mes de
febrer.

La convocatòria d’aquest ajut és absolutament necessà-
ria per tal què els viticultors puguin justificar davant de
l’Administració les inversions que han fet al llarg de la
campanya per millorar les explotacions i conseqüent-
ment puguin cobrar els ajuts comunitaris destinats a
aquesta finalitat, que cobreixen aproximadament el
50% de les inversions que realitzen els viticultors.

De no publicar-se de manera urgent aquesta convoca-
tòria, el Govern de la Generalitat de Catalunya agreu-
jarà encara més la delicada situació per la que passa el
sector, originada en part per l’evolució dels preus del
raïm i del vi.

El Grup Parlamentari de Convergència i Unió denuncia
que la paràlisi que demostra el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca pot comportar efectes molt
negatius per a un dels sectors més dinàmics de la nos-
tra agricultura, com és el de la vinya i motiu pel qual
presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

Publicar, de manera urgent, la convocatòria d’ajuts als
plans de reconversió i reestructuració de la vinya cor-
responents a la campanya actual.

Fer efectiu el pagament de tots els deutes en concepte
de mesures realitzades pels viticultors corresponents a
la passada campanya i que estan pendents de paga-
ment.»

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

Felip Puig i GodesFrancesc Xavier Ballabriga i Cases
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’una presó a la Segarra
Tram. 250-00706/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22699 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Anna Miranda i Torres,
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 següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA

PRESÓ A LA SEGARRA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Darrerament, el mitjans de comunicació han informat
de la possibilitat que el Departament de Justícia cons-
trueixi una presó a la Segarra, informació que ha estat
corroborada pels respectius alcaldes.

El Pla Director d’Equipaments Penitenciaris (2004-
2010), instrument governamental de planificació dels
equipaments penitenciaris, no preveu, en cap cas, la
instal·lació d’un centre penitenciari a la comarca de la
Segarra.

Aquest Pla Director, presentat pel Departament de Jus-
tícia, afirma que «les regions o vegueries amb més den-
sitat demogràfica han de disposar d’equipaments peni-
tenciaris que puguin atendre a les necessitats locals i en
la mesura del possible, a les necessitats generals del
sistema penitenciari».

En aquests moments la Segarra és una comarca amb un
baix nombre d’habitants i per tant les seves necessitats
locals són evidentment més baixes que les de les co-
marques de l’àmbit metropolità.

D’altra banda, actualment les Terres de Lleida tenen
coberta la seva quota de solidaritat ja que disposen
d’una presó amb més de 1.000 interns, essent el 5,5%
de la població de Catalunya que acull al voltant del
15% de la població penitenciària del nostre país.

Amb la nova presó a la Segarra, aquesta quota augmen-
taria i passaria a ser de més del 20%.
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El propi govern de la Generalitat reconeix en el seu
Decret 335/2004 de 20 de juliol, que la implantació
d’un equipament penitenciari comporta una repercus-
sió per a les àrees territorials i la població afectada i en
virtut d’això, regula una sèrie de possibles compensa-
cions econòmiques.

Aquestes compensacions, però, no han de servir per
cobrir les necessitats bàsiques que qualsevol població
i/o comarca té dret a gaudir i, per tant, no poden estar
subjectes a la instal·lació o no d’un equipament d’aquest
tipus, sinó que han de ser contemplades en el pressu-
post que enguany, pel que fa a les Terres de Lleida,
només representa el 5,6% del total, coincidint en aquest
cas sí amb la població, amb una disminució important
respecte del pressupost d’inversions del 2003.

Es per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Respectar els criteris de localització dels equipa-
ments penitenciaris, recollits en el Pla Director d’Equi-
paments Penitenciaris 2004-2010 que, en cap cas, pre-
veu la instal·lació d’un centre penitenciari a la comarca
de la Segarra.

2. Respectar els requisits formals i materials per a l’es-
tabliment d’equipaments penitenciaris que recull el Pla
Director d’Equipaments Penitenciaris 2004-2010, i als
quals la realitat de la Segarra no s’adequa.

3. Incrementar el pressupost d’inversions a la comarca
de la Segarra, sense condicionar-lo a la instal·lació
d’equipaments penitenciaris.

4. Ser coherents amb el pacte del Tinell, tot respectant
el reequilibri territorial tant en pressupostos com en
equipaments.»

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

Felip Puig i Godes Anna Miranda i Torres
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la revisió
dels expedients de sol·licitud de neteja
de les rieres i els torrents del Maresme
Tram. 250-00707/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22725 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió i Ramon Camp i Batalla, Diputat
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 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

Segons s’ha fet públic recentment, la Generalitat de
Catalunya ha desestimat 155 de les 181 sol·licituds pre-
sentades conjuntament pels ajuntaments i consell co-
marcal del Maresme, perquè es netegessin rieres i tor-
rents d’aquesta comarca.

Aquestes desestimacions suposen una retallada de més
de la meitat dels recursos econòmics destinats durant
l’any passat a la neteja de les rieres i torrents d’aques-
ta comarca, essent enguany de 124.309 euros, quan el
pressupost global era de 1.217.122,69 euros.

Donat que la neteja de les rieres i torrents és un element
fonamental per prevenir inundacions, i alhora per evi-
tar l’abocament al mar de grans quantitats de residus
sòlids en moments de fortes pluges i tenint en compte
que, tal i com ha reconegut el propi govern de la Gene-
ralitat, la sequera d’enguany pot fer que les rieres abo-
quin al mar més residus sòlids de l’habitual en cas d’un
episodi de pluja intensa, 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 revisar els expedients de
sol·licitud de neteja de lleres de rieres i torrents presen-
tats pels ajuntaments del Maresme amb l’objectiu d’in-
crementar el nombre de sol·licituds aprovades i, en con-
seqüència, les inversions previstes per a aquesta
campanya fins a arribar, com a mínim, al nivell inver-
sor que en aquest àmbit es va donar durant la campanya
anterior.

Palau del Parlament, 20 de maig 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 la creació
de dos jutjats penals, com a mínim, al
partit judicial del Vendrell (Baix Pene-
dès)
Tram. 250-00708/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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 anys s’han anat descentralitzant els jut-
jats penals i socials amb el doble objectiu de reduir els
retards en la tramitació dels judicis i d’apropar les seus
judicials als ciutadans.
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Així a la província de Tarragona s’han creat diverses
demarcacions dels jutjats penals, en concret, dos jutjats
penals a Reus i un a Tortosa.

Al partit judicial del Vendrell (Baix Penedès) funcionen
actualment sis jutjats de primera instància i instrucció.
El Vendrell i la comarca del Baix Penedès és una de les
zones de creixement poblacional més elevat de Catalu-
nya, ja que s’està convertint en un altre anella de la
corona metropolitana de Barcelona. Això ha comportat
un increment de les causes penals que en aquests mo-
ments s’han de tramitar a Tarragona.

La creació d’un jutjat penal al Vendrell permetria alleu-
gerir el volum de feina dels jutjats penals de Tarrago-
na i aproparia l’Administració de Justícia als ciutadans.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
demanar al Govern de l’Estat que en la proposta que
faci el Ministerio de Justicia de creació de nous òrgans
judicials per a l’any 2006, s’inclogui la creació d’un
mínim de dos jutjats penals nous al partit judicial del
Vendrell (Baix Penedès).

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Rafel Luna i Vivas

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció del traçat de l’Eix Diagonal per allu-
nyar-lo del nucli urbà de Canyelles
(Garraf)
Tram. 250-00709/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Santiago Rodríguez i Serra, Josep Llobet Navarro, di-
putats, d’acord amb allò que preveuen els articles 134
i 135 del Reglament de la Cambra, presenta la següent
proposició no de llei

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La construcció de l’Eix Diagonal és una llarga reivin-
dicació. Finalment, desprès d’anys de projectes, sembla
que s’iniciaran les obres definitivament.

El traçat de l’Eix Diagonal (Vilanova i la Geltrú - Vila-
franca del Penedès - Igualada - Manresa) encara no està
definit del tot. En l’actualitat, en el seu tram inicial des
de Vilanova i la Geltrú, en concret des de l’enllaç amb
l’autopista de peatge A16 (Autopista Pau Casals) hi ha
tres possibles traçats alternatius que s’estan estudiant:

L’alternativa 1 surt de la rotonda actual d’enllaç amb
l’autopista A16 i d’accés al nucli de la ciutat de
Vilanova i la Geltrú i en direcció a Canyelles passa en
un tram soterrat i divideix el terme municipal en dos.

L’alternativa 2 també surt de la rotonda d’enllaç amb
l’autopista A16, es desvia del centre del terme munici-
pal però al enllaçar amb el traçat actual en una roton-
da al costat del centre urbà de Canyelles, limita de gran
manera el creixement del nucli i del polígon industrial
existent.

L’alternativa 3, amb la mateixa definició en el terme
municipal de Canyelles, enllaça amb l’A16 a mig camí
entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, desviant-se del sen-
tit original de la via d’Eix Vilanova - Vilafranca - Igua-
lada - Manresa.

Aquestes dues darreres alternatives (2 i 3), tot i ser
millors, encara deixen un dels nuclis del terme munici-
pal segregats i sense possibilitat de comunicació amb el
centre urbà.

En aquest sentit, tot i que l’alternativa 2 és la que dona
una resposta més adequada al sentit de comunicació
dels grans nuclis que té l’Eix Diagonal, cal allunyar el
seu traçat del centre urbà de Canyelles ja que limita les
seves possibilitats de creixement i les de creixement del
polígon industrial. Alhora el nou traçat haurà de pre-
veure que el nucli de Vora Sitges no quedi segregat del
centre urbà.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
adoptar com a traçat de l’Eix Diagonal al seu pas pels
termes municipals de Vilanova i la Geltrú i Canyelles
l’alternativa dos de l’estudi informatiu redactat, modi-
ficant-lo en el sentit d’allunyar el traçat de la via del
nucli urbà de Canyelles per permetre el seu creixement
futur així com del polígon industrial del municipi.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Santiago Rodríguez i Ser-
ra, Josep Llobet Navarro

Proposició no de llei sobre la inclusió
de l’escola Montclar dins de la zona
d’influència d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-00710/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Irene Rigau i Oliver,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 134 i
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135 del Reglament del Parlament, presenten la següent
proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament d’Educació va denegar el Concert per
a P3 a les escoles Montclar i Mestral al curs 2003-2004
i després al 2004-2005 al·legant que el centre no satis-
fà necessitats d’escolarització ja que més de 2/3 parts
dels alumnes del primer curs d’educació infantil prove-
nen de fora del municipi on està ubicat el centre.

El Departament d’Educació, per mitja de les resoluci-
ons EDC/3513/2004 de 21 de desembre de 2004 i
EDC/776/2005 de 10 de març de 2005, ha fet dues ex-
cepcions al criteri exigit per l’atorgament dl concert
l’any passat de que més de 2/3 parts dels alumnes de
primer curs d’educació infantil escolaritzats el curs
2003-2004 provinguin de fora del municipi on està
ubicat el centre.

El Síndic de Greuges manifesta en data de 11 de març
de 2005 que caldria revisar la inclusió del centre
Montclar, coneguda la informació relativa a la demanda
i proximitat geogràfica de l’alumnat.

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:

– Incloure dins de la zona d’influència d’Igualada el
centre Montclar, atès que l’objectiu de les àrees de in-
fluència previstes en el decret d’admissió d’alumnes és
prioritzar en l’accés els infants que viuen més a prop de
l’escola.»

Palau de Parlament, 17 de maig de 2005

Felip Puig i Godes Irene Rigau i Oliver
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de l’organigrama de la Junta Consul-
tiva de Contractació de Catalunya per a
incorporar a la permanent d’aquesta
Junta un representant del Departament
de Medi Ambient i Habitatge
Tram. 250-00711/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22818 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Junta Consultiva de Contractació de Catalunya té
una important funció consultiva i de control de dades
pel que fa a la contractació pública a Catalunya.

La Junta està presidida pel Secretari General de Depar-
tament d’Economia i Finances i és vicepresident el
Secretari General del Departament de Política Territo-
rial i Obres Públiques. Així mateix hi ha una permanent
formada per representants de diferents departaments de
la Generalitat.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge és un
Departament en el què amb aquest Govern s’integra
l’Agència Catalana de l’Aigua, Aigües Ter Llobregat i
Adigsa, totes elles entitats públiques amb una impor-
tantíssim volum d’obra pública.

Per aquest motiu seria convenient modificar l’organi-
grama de la junta consultiva en el sentit d’incorporar a
la permanent de la Junta, una representació del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge.

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 modificar l’organigrama de la Junta Consul-
tiva de Contractació per tal d’incorporar a la permanent
d’aquesta junta un representant del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.»

Palau del Parlament, 5 de maig 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 el codesen-
volupament en el Pla director de coo-
peració al desenvolupament 2003-2006
Tram. 250-00712/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josefina Cambra i Giné,
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 següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE EL CODESENVOLUPAMENT

EN EL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPA-
MENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat mes d’octubre de 2004 la Comissió Perma-
nent de Legislatura d’Actuacions Exteriors, Coopera-
ció i Solidaritat del Parlament de Catalunya va rebutjar
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la proposició no de llei presentada per Convergència i
Unió sobre la necessitat d’introduir el concepte de «co-
desenvolupament» en la política catalana de coopera-
ció internacional al desenvolupament.

Fa doncs uns mesos, des de Convergència i Unió ja es
considerava la necessitat de fer ús del «codesenvolupa-
ment» com a instrument útil per a la política de coope-
ració. Ara, passat un procés de regularització de les
persones immigrades a l’Estat espanyol que ha posat en
evidència el gran flux immigratori existent i ha seguit
mostrant al conjunt de la societat les dificultats i misè-
ries que passen moltes persones en països en vies de
desenvolupament que es veuen forçades a emigrar cap
a territoris com el nostre, des de Convergència i Unió
considerem imprescindible tornar a posar l’instrument
del «codesenvolupament» a l’agenda política catalana
de cooperació internacional.

Per aquest motiu i en el marc de la revisió del Pla Di-
rector de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006,
Convergència i Unió proposa que s’introdueixin mesu-
res i accions dirigides a vincular les comunitats d’im-
migrants residents a Catalunya en el desenvolupament
social i econòmic dels seus països d’origen.

És per això que 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 introduir, en el marc de la revisió del Pla
Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-
2006, accions dirigides a fomentar el “codesenvolupa-
ment” com a instrument útil per a vincular als immi-
grants residents a Catalunya en el desenvolupament
social i econòmic dels seus països d’origen»

Palau del Parlament, a 13 de maig de 2005

Felip Puig i Godes Josefina Cambra i Giné
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de
Convergència i Unió  Convergència i Unió

Proposició no de llei sobre el compli-
ment del Pla director d’equipaments
penitenciaris 2004-2010, tot impedint
la construcció d’un nou centre peni-
tenciari a la Segarra ni a cap més co-
marca de les terres de Ponent
Tram. 250-00713/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22887 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García i
Rodríguez i Jordi Montanya i Mías diputats del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord

amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent Proposició no
de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el Pla Director d’Equipaments Penitenciaris (2004-
2010) del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya es reconeix que entre 1984 i 2004, la pobla-
ció penitenciària de Catalunya s’ha multiplicat gairebé
per 5, passant de 1.614 interns a 7.731 interns (març de
2004) en canvi, el nombre de places penitenciàries ha
estat únicament de 2.867.

Al mes de febrer de 2004, el Conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya va comparèixer a la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament i
va exposar les línies mestres d’actuació en l’àmbit pe-
nitenciari. Preveia que l’any 2010 la població reclusa
podria situar-se al voltant dels 11.000 interns.

A Catalunya, les línies d’actuació de la Conselleria
potencien la rehabilitació i la reinserció social dels in-
terns alhora que determina una sèrie de variables a te-
nir en compte en la planificació del Pla d’equipaments
penitenciaris.

Entre aquests criteris destaquen els de localització dels
nous centres que hauran de tenir en compte les carac-
terístiques territorials del país, les necessitats de
reequilibri entre zones, la disponibilitat del sòl, el ca-
ràcter social i l’opinió pública.

En els últims dies hi ha hagut diferents informacions
que indiquen la possibilitat que contempla el Govern de
la Generalitat de construir un nou centre penitenciari a
la comarca de La Segarra (Lleida) i colindant amb la
comarca de l’Anoia (Barcelona). Amb la construcció
d’aquest centre penitenciari a La Segarra (Lleida) s’atu-
raria l’etapa de desenvolupament turístic iniciada per
Lleida (important nombre de cases d’agroturisme que
han estat inaugurades o que es troben actualment en
procés de rehabilitació i acondicionament).

A més, basant-se en el «Pla Director», en l’horitzó de
2010 Lleida tindria ja una població reclusa superior en
un 58’75% al que li correspon, percentatge que no sem-
bla raonable incrementar al llindar del 200 % com s’es-
tà plantejant en els darrers dies. Al mateix temps, no es
complirien els criteris establerts en el Pla Director
d’Equipaments Penitenciaris i soposaria la construcció
d’un centre penitenciari no contemplat per a aquest ter-
ritori.

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
complir el Pla Director d’Equipaments Penitenciaris
2004-2010 impedint en conseqüència la construcció
d’un nou centre penitenciari a la comarca de La Segarra
ni a cap altre de les terres de Lleida.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Eva García i Rodríguez,
Jordi Montanya i Mías

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



30 de maig de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 192

32

Proposició no de llei sobre l’actuació
prop del Govern de l’Estat, perquè eviti
l’ampliació del cànon a altres suports
digitals verges que actualment en són
exempts
Tram. 250-00714/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García i
Rodríguez i Santi Rodríguez i Serra, diputats del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb allò que preveuen els articles 134 i 135 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent Proposició no
de Llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El dia 2 de setembre de 2003 va entrar en vigor un
acord signat per ASIMELEC (Asociación Multisecto-
rial de Empresas Españolas de Electrónica y Comuni-
caciones) i les entitats de gestió de drets d’autor
(SGAE, CEDRO, AISDE, AGEDA i DAMA) pel que
fixaven la imposició d’un cànon a tots els suports digi-
tals verges. Aquest cànon s’establia com a remuneració
per restaurar la pèrdua d’ingressos dels autors i s’aco-
llia a l’article 25 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de
12 d’abril, per qual s’aprovava el Text Refós de la Llei
de Propietat Intel·lectual («la reproducció realitzada
exclusivament per a ús privat d’obres divulgades en
forma de llibres, així com fonogrames, videogrames o
d’altres suports sonors, visuals o audiovisuals, origina-
rà una remuneració equitativa i única a compensar els
drets de la propietat intel·lectual»).

Aquesta taxa han de pagar-la tant els particulars com
les empreses que treballen amb aquests suports que
estan obligats a pagar drets d’autor quan fan un ús per-
sonal i privat del material.

El text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual fa re-
ferència explícita a la música i al vídeo, quan els CDs
són utilitzats majoritàriament per usos diferents i que el
mateix article 25 al que s’acullen les entitats, en el seu
apartat 3r., exclou del pagament d’aquesta remuneració
als programes de l’ordinador.

Des de les entitats gestores dels drets d’autor s’han fet
públiques les seves intencions d’estendre aquest cànon
als dics durs, als MODEM i inclòs a les línies d’ADSL.

Totes aquestes mesures allunyen a la majoria de cata-
lans de la universalització i democratització de les no-
ves tecnologies.

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
que s’adreci al Govern de l’Estat per tal que adopti les
mesures necessàries per evitar l’ampliació del cànon a
altres suports digitals verges exempts d’aquest cànon a
l’actualitat.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona, Eva García i Rodríguez,
Santiago Rodríguez i Serra

Proposició no de llei sobre l’adquisició
del Mas Bac de Roda, de les Masies de
Roda (Osona) per a convertir-lo en
centre d’interpretació històrica de Ca-
talunya i de les llibertats nacionals
dels pobles i les nacions
Tram. 250-00715/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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 dia 17 de maig de 2005, fa exactament 300 anys, que
es reuniren a l’ermita de Sant Sebastià, municipi de Vic
i parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer, Osona, el
Doctor Llorenç Tomàs i Costa, de Vic i rector de San-
ta Eulàlia de Riuprimer, en Francesc Macià, àlies Bac
de Roda, de Masies de Roda, en Josep Moragues i Mas,
de Sant Hilari Sacalm, el Doctor Domènec Perera, de
Vic, en Jaume Puig i de Perafita, de Perafita, l’Antoni
Puig i Sorribes, de Perafita, en Francesc Puig i Sorribes,
de Perafita, en Carles Regàs i Cavalleria, de Manlleu,
l’Antoni Cortada, de Manlleu, i en Josep Anton Martí,
de Vic.

En el que s’anomenà el Pacte del Vigatans, es va acor-
dar donar suport a la causa austriacista en front de la
causa borbònica i, en defensa de les llibertats nacionals
de Catalunya i de la seva dignitat, s’acordà la signatu-
ra d’un pacte amb la Quàdruple Aliança que es forma-
litzà a Gènova el dia 20 de juny de 1705.

Així doncs, fa tres cents anys que s’inicià la guerra de
Successió la qual tingué un resultat catastròfic per Ca-
talunya i per les seves llibertats. La brutalitat de la re-
pressió de la post guerra fins al Decret de Nova Planta
de 1716, ha marcat de forma indefugible la relació de
Catalunya amb Espanya. D’ençà d’aquella guerra Ca-
talunya ha viscut com una regió més del mapa espa-
nyol, llevat del període de la segona república, fins a la
recuperació de l’Autonomia el 1979.
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Cal no perdre la memòria i convé que el nostre poble
conegui les causes que impulsaren als anomenats Viga-
tans, i per això convé dotar Catalunya d’uns centres
d’interpretació de la seva història que permetin la cre-
ació d’una consciència nacional i divulgui, alhora, l’es-
perit llibertari que ha regnat en les bases socials del
poble català des de l’inici de la seva vida nacional.

Un dels llocs emblemàtics de la recuperació del memò-
ria històrica nacional és precisament el Mas Bac de
Roda, situat a les Masies de Roda, Osona. Francesc
Macià, conegut amb el sobrenom del mas on vivia, va
ser, juntament amb molt d’altres com Josep Moragues,
un dels lluitadors per les llibertats nacionals fins a la
mort. Fou penjat, després de ser traït per antics com-
panys, a la ciutat de Vic el novembre de 1713, sense
judici previ, i segons la tradició popular les seves últi-
mes paraules foren «No em maten per ser un traïdor, ni
tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir
que: Visca sempre la Pàtria».

La casa del Mas de Roda ha estat aquell referent naci-
onal identificat amb la llibertat de Catalunya. El 1919,
el que després seria el President de la Generalitat res-
taurada, Francesc Macià, amb els mateix nom i cognom
que el mític lluitador, hi celebrà uns actes d’homenat-
ge als herois de Catalunya. Durant molts anys el Mas
Bac de Roda ha estat un local d’accés públic atès que
exercien la tasca de restaurant, però d’un temps ençà ha
passat a mans privades sense un destí públic.

És l’hora, doncs, d’adquirir aquest patrimoni i destinar-
lo a centre d’interpretació històric de Catalunya i de
laboratori d’anàlisi de les llibertats públiques i col·-
lectives. Convé que el Govern de Catalunya n’aconse-
gueixi la propietat i posi en marxa un espai obert a tots
els ciutadans i a la causa de la llibertat. Cal, per això,
iniciar un procés de negociació immediat amb la pro-
pietat que culmini amb l’adquisició de la masia i, que
en arribar el 2014, tres cents anys després de la derro-
ta, aquest espai sigui públic i ciutadà.

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. Iniciar d’immediat les negociacions amb els propi-
etaris del Mas Bac de Roda, de les Masies de Roda,
Osona, per a l’adquisició de l’esmentada finca en favor
de la Generalitat de Catalunya.

2. Dins el marc de la Comissió Catalunya 2014, ende-
gar un projecte per convertir el Mas Bac de Roda en un
centre d’interpretació històrica de Catalunya i de les
llibertats nacionals del pobles i nacions.

Palau del Parlament, 17 de maig del 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’elaboració
del Pla director de preservació del pa-
trimoni industrial de la història fabril,
especialment la urbana, i en concret
de la conservació del conjunt de Can
Ricard al Poblenou de Barcelona
Tram. 250-00716/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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 següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE L’ELABORACIÓ DEL PLA

DIRECTOR DE PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI INDUSTRIAL

DE LA HISTÒRIA FABRIL, EN ESPECIAL URBANA I AMB RE-
FERÈNCIA CONCRETA A LA CONSERVACIÓ DEL CONJUNT

DE CAN RICART DEL POBLE NOU DE LA CIUTAT DE BAR-
CELONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Als voltants dels anys 60 del segle XIX es consolida a
Catalunya l’estructura sociogeogràfica industrial que
caracteritza la fesomia de la seva modernitat al segle
següent. El procés d’industrialització i transformació de
la vella manufactura cotonera és possible per l’existèn-
cia d’energia hidràulica, mà d’obra coneixedora del fi-
lat i teixit i disponibilitat de sòl i edificis. Manresa,
Igualada, Ripoll, Manlleu, Santpedor, Barcelona... se-
guint la riba dels rius s’estén el nou paisatge fabril. Al
costat mateix de Barcelona, al poble de Sant Martí de
Provençals, l’aigua i el baix preu del sòl fa que aquell
llogaret de 177 habitants al 1717 en tingui 2000 a finals
del segle XVIII i 33000 i 243 fàbriques al 1880.

Sant Martí és el testimoni paradigmàtic de la voracitat
de la metròpoli. Al 1846 l’Ajuntament de Barcelona
prohibí la instal·lació de noves fàbriques a l’interior de
la ciutat i les foneries, la companyia d’aigües, noves
indústries tèxtils ocupen el sòl martinenc, en tres anys,
entre 1857 i 1860 incrementa la població en un 23%.
La necessitat de la ciutat de demostrar la vocació de ser
«gran» fa que annexioni les viles de Gràcia, Sants, Sant
Andreu i Sant Martí, que al 1903 s’encaixa amb el Pla
Cerdà amb els seus barris del Clot, la Muntanya i Po-
ble Nou, abans havia acollit juntament amb Gràcia
30000 persones vingudes d’Aragó i València.

Sant Martí de Provençals s’ha mantingut fins al segle
XXI com l’exemple viu d’aquella societat industrial. Les
fàbriques que s’hi instal·laren a finals del segle XIX i que
perviuen ara en desús industrial són l’element discur-
siu que fa intel·ligible la cultura i memòria social de les
capes populars urbanes que mogudes per la revolució
liberal i la industrialització van construir la societat i la
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concepció de ciutat d’avui. Nous plans urbanístics de
nou amenacen la conservació del paisatge fabril de la
zona sud de Sant Martí, el Poble Nou, on es conserva
encara un conjunt arquitectònic industrial del segle XIX

de rellevant importància, conegut com a Can Ricart.

Les autoritats culturals dels països desenvolupats, abans
industrials, han convertit les antigues naus fabrils en
espais públics de cultura i n’han conservat la fesomia
arquitectònica i social per a fer possible la lectura de la
història de la ciutat.

Cal que el Govern emani directrius per tal de fer pos-
sible la convivència de nous plans urbanístics i de pre-
servació del patrimoni historicoindustrial, i en concret
cal que actuï amb diligència per tal que a la ciutat de
Barcelona la potenciació i consolidació del districte
«arrova» de noves tecnologies al Poble Nou sigui com-
patible amb la preservació i nou ús vital i social del
conjunt patrimonial industrial de Can Ricart.

Per aquestes raons el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, presenta la següent:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

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

1. Elaborar en el termini de sis mesos el Pla Director de
Preservació del Patrimoni Industrial representatiu de la
història fabril, en especial urbana. Acompanyar el Pla
de l’estudi, des de la perspectiva de gènere, d’investi-
gació i catalogació dels elements identificadors de les
activitats industrials, econòmiques i socials correspo-
nents.

2. Realitzar amb caràcter urgent les actuacions adients,
administratives i institucionals, per tal de preservar en
la seva integritat els conjunts d’arquitectura industrial
patrimonial de tal manera que es permeti la seva visi-
bilitat contextualitzada, en especial l’urbanisme indus-
trial del Poble Nou de la ciutat de Barcelona, i en con-
cret el conjunt de Can Ricart.

Palau de Parlament, 20 de maig 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 participa-
ció de Catalunya en la creació de la
Biblioteca Digital Europea
Tram. 250-00717/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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 següent
proposició no de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA PARTICIPACIÓ DE CATA-
LUNYA A LA CREACIÓ DE LA BIBLIOTECA DIGITAL EURO-
PEA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El mes de desembre de 2004 el cercador d’Internet
Google anuncià un acord amb les principals bibliote-
ques universitàries dels Estats Units i amb la britànica
Oxford per a publicar a través de la xarxa quinze mili-
ons de llibres, posant-los a disposició de les persones
usuàries de manera gratuïta. L’acord implica la publi-
cació de textos íntegres no subjectes a drets de propie-
tat intel·lectual i la de recensions d’estudis recents. El
projecte de la Biblioteca Virtual es desenvoluparà du-
rant un llarg temps, de tal manera que la major part dels
coneixements del món s’hauran digitalitzat en uns vint
anys. L’objectiu del projecte és el «d’organitzar tota la
informació del món».

El mes de gener de 2005 la Biblioteca Nacional de
França proposà al Govern francès la creació d’una Bi-
blioteca Digital Europea com a resposta a la projecta-
da Biblioteca Virtual de Google. El 3 de maig, a les
primeres Trobades per l’Europa de la Cultura realitza-
des a París, la Unió Europea recolzà el projecte de di-
gitalització i publicació per Internet dels fons de les
gran biblioteques europees, iniciativa presentada per
França, amb el recolzament d’Alemanya, Espanya,
Itàlia, Hongria i Polònia. El fonament de la ràpida res-
posta fou expressat pel mateix president de la Unió i en
termes semblants pel de la Biblioteca Nacional de Fran-
ça: «Correm el risc que la classificació del patrimoni
intel·lectual sigui realitzada des d’una perspectiva an-
glosaxona».

L’Estat espanyol, a través de la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, construeix des de fa vuit anys una
biblioteca virtual en l’àmbit de la llengua espanyola,
amb la participació del Govern de l’Estat, la Bibliote-
ca Nacional d’Espanya, la Real Academia de la Lengua
Espanyola i Universia. La Biblioteca Virtual Joan Lluís
Vives en forma part, mitjançant un conveni, per a la
digitalització de títols d’interès cabdal anteriors a 1920
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(en català, llatí, occità, castellà italià, francès, etc.),
edicions crítiques i tesis doctorals produïdes a les Uni-
versitats que formen l’Institut del mateix nom.

La creació de la Biblioteca Digital Europea obre noves
perspectives per a la projecció i difusió arreu del món
de la producció literària i científica catalana, en concret
de la que s’expressa en llengua catalana, emfasitzant la
seva identificació territorial i la seva importància com
a element configurador del patrimoni cultural d’Euro-
pa i de la seva identitat global.

Cal que el Govern dugui a terme les actuacions adients
per tal que el patrimoni literari i científic català sigui
inclòs a la Biblioteca Digital Europea i que la selecció
d’aquelles obres la faci una Comissió catalana forma-
da al respecte, amb presència de l’Institut d’Estudis
Catalans, l’Institut Joan Lluís Vives, la Biblioteca Na-
cional de Catalunya i les de l’Anella Científica.

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:

1. Dur a terme davant del Govern de l’Estat espanyol i
de les Comissions corresponents de la Unió Europea
les actuacions institucionals i polítiques adients per tal
que el patrimoni literari i científic català formi part de
la futura Biblioteca Digital Europea.

2. Formalitzar, a través del Departament de Cultura, el
seu protagonisme i responsabilitat en la inclusió de la
producció catalana als continguts de la Biblioteca.

3. Constituir una Comissió per a vetllar per l’adequada
selecció de les obres i per a la participació en l’establi-
ment del criteris orientadors de la recerca per les per-
sones usuàries del portal digital. Aquesta Comissió serà
formada per representants del Departament de Cultura
i Institucions acadèmiques, en tot cas per la Institució
de les Lletres Catalanes, la Direcció General del Patri-
moni Cultural, l’Institut Ramon Llull, l’Institut d’Estu-
dis Catalans, l’Institut Joan Lluís Vives, la Biblioteca
Nacional de Catalunya i de l’Anella Científica, i l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya.

4. Realitzar les actuacions necessàries per a aconseguir
del Govern de l’Estat espanyol i dels organismes cor-
responents de la Unió Europea els fons econòmics ne-
cessaris per a sufragar la digitalització d’aquelles obres.

5. Incloure en els projectes d’investigació del Govern la
millora dels sistemes de digitalització documental i la
de motors de recerca per Internet.»

Palau de Parlament, 18 de maig 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 realitza-
ció d’un programa de promoció de la
literatura infantil i juvenil en llengua
catalana
Tram. 250-00718/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 22903 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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 següent
proposició no de llei:

PROPOSICIÓ NO DE LLEI SOBRE LA REALITZACIÓ D’UN PRO-
GRAMA DE PROMOCIÓ DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVE-
NIL EN LLENGUA CATALANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El llibre infantil i juvenil, malgrat la seva importància
dins el mercat del llibre, té una escassa presència en la
política cultural literària i és gairebé ignorat en les pà-
gines i programes culturals dels mitjans de comunica-
ció com si es considerés més una mercaderia que una
obra literària.

La creació catalana té una alta qualitat literària i il·-
lustradora però es veu afectada per la forta presència de
l’obra traduïda. Per aquest fet, cal un esforç institucio-
nal per a donar a conèixer dins i fora de Catalunya
aquest sector de la producció literària, significatiu en la
indústria de les arts gràfiques i d’aquesta en l’economia
catalana i rellevant en l’àmbit de la cultura en general,
i en especial en l’adreçat al públic lector de franges
d’edat més joves.

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:

Que l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres
Catalanes, juntament amb l’Associació d’Editors en
Llengua Catalana i el Gremi d’Editors de Catalunya,
dissenyin un programa de promoció i projecció de la
Literatura infantil i juvenil en llengua catalana, per tal
de donar a conèixer al nostre país i en especial fora
d’aquest la creació literària i il·lustradora. El Programa
inclourà, en tot cas, el catàleg de produccions, la bio-
grafia dels escriptors i escriptores i dels il·lustradors i
il·lustradores i la sinopsi i/o resum de l’obra en llengua
catalana, castellana i anglesa, com a mínim.»

Palau de Parlament, 18 de maig 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 la reforma
de les instal·lacions de l’IES Montserrat
Miró, de Montcada i Reixac (Vallès Oc-
cidental)
Tram. 250-00719/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22914 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

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

L’IES Montserrat Miró de Montcada i Reixac (Vallès
Occidental) compte amb 30 anys d’antiguitat i amb 452
alumnes i l’any 1980 es va dur a terme la seva prime-
ra reforma.

En els darrers dies, els alumnes, els pares i el professo-
rat del IES Montserrat Miró estan duent a terme una
sèrie d’actuacions per reivindicar millores al centre
escolar.

La setmana passada, el Consell Escolar va aprovar per
unanimitat diversos acords que ja han fet arribar a
l’Ajuntament i a la Generalitat. En aquests documents
es posen de manifest les deficiències que presenta el
centre, entre les que destaquen «l’incompliment de la
normativa de seguretat, manca de funcionalitat, patolo-
gies constructives i barreres arquitectòniques».

Els membres del IES Montserrat Miró han pres aquests
acords després que el Departament d’Educació es va
comprometre verbalment fa uns mesos a portar a terme
una reforma integral de l’institut, precedida per un pla
de viabilitat que determinaria les actuacions a fer.
Abans, però, la Generalitat va oferir la possibilitat de
realitzar algunes actuacions d’urgència per tal que el
curs 2005-2006 es pogués iniciar en unes condicions
acceptables. A un mes per finalitzar el curs 2004-2005
encara no s’han materialitzat tals actuacions.

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:

1. Dur a terme les actuacions d’urgència necessàries al
IES Montserrat Miró de Montcada i Reixac per què el
curs 2005-2006 es pugui iniciar en les condicions adients.

2. Instar al Departament d’Ensenyament a que redacti
un pla de viabilitat per l’IES Montserrat Miró en el ter-
mini de tres mesos.

3. Establir un calendari d’actuacions per l’execució de
les actuacions de millora de IES esmentat.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Eva García i Rodríguez

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un programa d’ajuts per a les
despeses d’adaptació del bany dels
habitatges de les persones grans o
amb malalties degeneratives
Tram. 250-00720/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 22915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya i Joan López i
Alegre, diputat, d’acord amb allò que preveuen els ar-
ticles 134 i 135 del Reglament de la Cambra, i d’acord
amb la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les persones grans amb l’edat cada dia es tornen més
fràgils i per altre banda les malalties degeneratives li-
miten la capacitat de moviment, requerint l’ajut d’altres
persones per fer les funcions més elementals de la vida.

En aquestes condicions la utilització del bany pot esde-
venir una trampa mortal si no s’adopten les mesures
preventives corresponents. A hores d’ara, les persones
grans, juntament amb els infants son els que registren
la majoria dels accidents domèstics. Una relliscada en
el bany pot derivar en complicacions greus per la salut
de la persona.

La inversió per adaptar un bany per a persones grans -
substituir la banyera per un plat de dutxa a ras del ter-
ra i col·locar agafadors –pot suposar uns 4.500 a 5.000
euros. Aquesta quantitat no està a l’abast de moltes
persones grans que per altre banda viuen soles. Espe-
cialment aquestes persones que viuen soles pateixen
aquestes complicacions que poden derivar en una me-
nor qualitat de vida i la pèrdua d’una hàbits sanitaris
saludables.

Per aquest motiu, es necessari que l’administració, en
el marc dels programes d’atenció a la gent gran, sub-
vencioni les obres d’adaptació del bany de les persones
grans i d’aquelles que pateixen malalties degeneratives
per tal d’evitar accidents domèstics que limitarien greu-
ment la capacitat de valer-se per si soles. Aquests ajuts
haurien de ser en forma de subvenció que pogués arri-
bar a cobrir el cost total de les obres per les persones de
menor renda o de crèdits tous en funció del nivell de
renda.

L’execució d’aquesta proposta és coherent amb la vo-
luntat proclamada pel govern de facilitar a les persones
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grans tots els elements adients per reduir la seva depen-
dència i es un complement a les accions als blocs d’ha-
bitatges per posar-hi ascensors en aquells que no en
tenen.

D’altre banda, l’administració, per finançar aquest pro-
grama, podria cercar la col·laboració d’entitats finance-
res amb obra social per concedir els crèdits tous.

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

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
crear un programa d’ajuts, subvencions i crèdits tous,
per a cobrir les despeses de les obres que les persones
grans o amb malalties degeneratives han de fer per
l’adaptació del bany de l’habitatge.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona Joan López Alegre

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
projecció exterior de la cultura i la llen-
gua catalanes
Tram. 302-00122/07

Esmenes presentades
Reg. 22931, 23140 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 26.05.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 22931)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la política de projecció exterior de la cultura
i la llengua catalana (N.T. 302-00122/07).

1
ESMENA ÚNICA

De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DE L’APARTAT 2

«Formalitzi la presència del llibre en català com a re-
presentant únic i identificador de la cultura catalana
escrita».

Palau del Parlament, 24 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 23140)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determi-
na a l’article 134.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent esmena al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre la
política de projecció exterior de la cultura i la llengua
catalanes (tram. NT 302-00122/07).

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

PUNT 1

«1. Adopti com a objectiu prioritari de la presència de
la cultura catalana a l’edició de l’any 2007 de la Fira
del Llibre de Frankfurt mostrar-hi la seva diversitat i
qualitat i així mateix, potenciar la importància de la
indústria editorial catalana»

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

PUNT 2

«Prioritzi la presència del llibre i el multimèdia en ca-
talà com a identificador únic de la literatura catalana.»
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3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa

PUNT 3

«3. Potenciï la indústria editorial catalana i faci conèi-
xer, d’acord amb l’Associació d’Editors en Llengua
Catalana i del Gremi d’Editors de Catalunya la totali-
tat de la seva producció.»

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

PUNT 4

«4. Promogui activitats de promoció i difusió de la llen-
gua i la literatura catalanes durant l’any 2007 a Frank-
furt i a d’altres ciutats alemanyes, i que, en tot cas, les
activitats de caràcter literari sigui protagonitzades pels
escriptors i escriptores en llengua catalana, d’acord
amb les associacions editorials i l’Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana, tenint una especial obser-
vança de la presència d’autors i editorials de tots els
territoris de parla catalana.»

Palau del Parlament, 25 de maig del 2005

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les polítiques
d’impuls de la societat de la informa-
ció a Catalunya
Tram. 302-00123/07

Esmenes presentades
Reg. 23136, 23139 / Admissió a tràmit: Presidèn-
cia del Parlament, 26.05.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23136)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 130.2 del Reglament del Parlament, presenten la
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció sobre les polítiques d’impuls de la societat de la
informació a Catalunya (tram. 302-00123/07).

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

AL PUNT 2

Afegir un nou apartat g)

«g) Potenciar el comerç electrònic amb el qual s’inclo-
uen polítiques orientades a la promoció econòmica, el
teletreball i l’impuls a les Petites i Mitjanes Empreses
(PIME).»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 2

Afegir un nou apartat h)

«h) Impulsar la utilització d’indicadors homogenis
amb els utilitzats per la Unió Europea a fi de poder
comprovar el grau d’implantació de la Societat d’In-
formació a Catalunya amb el dels països capdavanters
de la Unió Europea»

3
ESMENA NÚM. 3
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 3

«Presentar davant el Parlament de Catalunya, abans del
mes de juliol del 2005, […]»

4
ESMENA NÚM. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 4

«Presentar davant el Parlament de Catalunya, abans del
mes de juliol del 2005, […]»

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

AL PUNT 5

«Continuar, abans del mes de desembre del 2005, […]»

Palau del Parlament, 25 de maig de 2005

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU
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ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 23139)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris, fent ús d’allò que es determi-
na a l’article 134.3 del Reglament de la Cambra, pre-
senten la següent esmena al text de la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les
polítiques d’impuls de la societat de la informació a
Catalunya (tram. NT 302-00123/07).

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

PUNT 5

De supressió del punt 5.

Palau del Parlament, 25 de maig del 2005

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre el pagament
de subvencions i ajudes als sectors
agrícoles amb dificultats
Tram. 302-00124/07

Esmenes presentades
Reg. 22932, 23135, 23142 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 26.05.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 22932)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 130 del Regla-
ment de la Cambra, presenta les següents esmenes a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la el pagament de subvencions i ajudes als
sectors agrícoles amb dificultats (N.T. 302-00124/07).

1
ESMENA ÚNICA

De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DE L’APARTAT 2

«2. Tramitar i resoldre la totalitat de les sol·licituds
d’ajuts i subvencions adreçats a les persones físiques i
jurídiques incloses en els sectors agrícoles en crisi,
d’acord amb els tràmits i dins els terminis establerts a
la llei de procediment administratiu i les normes espe-
cífiques de cada convocatòria d’ajuts i subvencions».

Palau del Parlament, 24 de maig de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 23135)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 130.2 del Reglament del Parlament, presenten la
següent esmena a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció sobre el pagament de subvencions i ajudes als sec-
tors agrícoles amb dificultats (tram. 302-00124/07).

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

ESMENA TÈCNICA AL PUNT NÚM. 1 DE LA MOCIÓ

On diu «incoatives» ha de dir «iniciatives»

2
ESMENA NÚM. 2
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’UN NOU PUNT 3

Elaborar amb caràcter d’urgència un Pla Integral
per a neutralitzar els efectes negatius de la sequera
sobre les explotacions agràries afectades que, junta-
ment amb les mesures ja previstes i endegades pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, con-
templi l’establiment de línies d’ajut a fons perdut per
a totes aquelles explotacions que tinguin pèrdues de
producció superiors al 20 % en zones desfavorides,
i al 30 % en la resta.

3
ESMENA NÚM. 3
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’UN NOU PUNT 4

Que aquesta línia d’ajut s’estableixi amb independèn-
cia i al marge de qualsevol possible cofinançament i, en
concret, del que pugui resultar de la resolució aprova-
da pel Parlament Europeu el 12 de maig de 2005, que
demana que la Comissió apliqui recursos del Fons de
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Solidaritat de la Unió Europea per a aquesta finalitat.
En aquest sentit demanem que el Govern de Catalunya
s’afegeixi a la demanda del Parlament Europeu, i a tra-
vés de les instàncies pertinents, la faci arribar també a
la Comissió.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2005

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

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 23142)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
el pagament de subvencions i ajudes als sectors agríco-
les amb dificultats (tram. 302-00124/07).

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

DEL PUNT 1

On diu «incoatives» ha de dir «iniciatives»

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

DEL PUNT 2

«Atendre puntualment les sol·licituds d’ajuts a subven-
cions de totes les persones físiques o jurídiques que
s’acullin a les línies d’ajut establertes pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en suport als sectors
agrícoles en crisi, així com resoldre-les de manera sin-
gularitzada d’acord amb el procediment administratiu
de rigor».

Palau del Parlament, 25 de maig de 2005

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la formació
contínua en empreses (Forcem)
Tram. 302-00125/07

Esmenes presentades
Reg. 23141 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 26.05.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 23141)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que
es determina a l’article 130.2 del Reglament de la Cam-
bra, presenten les següents esmenes al text de la Moció
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la formació contínua en empreses (Forcem) (tram. 302-
00125/07).

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

DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 1. NOVA REDACCIÓ.
«El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Continuar exigint al Govern de l’Estat el compliment
de les sentències del Tribunal Constitucional relatives
a la gestió dels fons destinats a la formació contínua,
amb l’objectiu de garantir que, mitjançant el Consor-
ci per a la Formació Contínua de Catalunya, es gesti-
onin tots els recursos corresponents als programes sec-
torials, intersectorials i accions complementàries, així
com fer el seguiment i control dels recursos destinats a
les bonificacions per formació que realitzen les empre-
ses ubicades a Catalunya.»

2
ESMENA NÚM. 2
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 supressió del punt 2.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2005

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió de Control
Parlamentari de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Ràdio i Televisió i
de les Empreses Filials
Tram. 404-00001/07

Substitució de diputats
Reg. 22677 / Coneixement: Mesa del Parlament,
24.05.2005

Alta: Sra. Meritxell Borràs i Solé.

Baixa: Sr. Josep Rull i Andreu.

Composició de la Comissió Permanent
de Legislatura sobre Immigració
Tram. 405-00005/07

Substitució de diputats
Reg. 22677 / Coneixement: Mesa del Parlament,
24.05.2005

Alta: Sra. Meritxell Borràs i Solé.

Baixa: Sr. Francesc Homs i Molist.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 155/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’ampliació de l’estació depura-
dora d’aigües residuals (EDAR) de la
Pobla de Segur (Pallars Jussà) i la con-
nexió amb el nucli de Sant Joan de
Vinyafrescal
Tram. 290-00098/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22619 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00098/07

Sobre: Resolució 155/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’ampliació de l’estació depuradora d’aigües re-
siduals (EDAR) de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) i
la connexió amb el nucli de Sant Joan de Vinyafrescal

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet l’informe de compliment
de la Resolució 155/VII, el text de la qual insta el Go-
vern a:

a) Prendre les mesures tècniques, administratives i de
finançament pertinents, d’aigües residuals (EDAR) de
la Pobla de Segur (Pallars Jussà) en el temps més breu
possible.

b) Desenvolupar un projecte de desguàs de les aigües
residuals domèstiques del nucli de Sant Joan de Vinya-
frescal.

L’any 1999, l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de la Pobla de Segur va incorporar els aboca-
ments, prèviament tractats, d’un important establiment
lacti. La mesura dels cabals mitjans tractats a l’EDAR
indica una variació de 3.000 m3/dia, en el cas dels dies
feiners, i fins als 2000 m3/dia, en els dies festius. Aquest
fet reforça la hipòtesi de què la insuficiència de
l’EDAR prové dels abocaments tractats a la indústria
abans esmentada.

En aquest sentit, sembla raonable iniciar actuacions
tendents a la desconnexió d’aquesta indústria per reduir
càrrega orgànica i també a desconnectar aigües blan-
ques per reduir càrrega hidràulica. Un cop efectuada
aquesta desconnexió es podrà decidir si l’ampliació de
l’EDAR és necessària o no.

Pel que fa al desguàs de les aigües residuals del nucli
de Sant Joan de Vinyafrescal, la revisió del Programa
d’Actuació al Territori (PAT) 2005-2008 de l’Agència
Catalana de l’Aigua inclou la programació de l’execu-
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ció d’aquestes obres per l’any 2007, amb un import de
122.606 euros més IVA, amb un finançament del 100%
a càrrec de l’Agència.

Barcelona, 12 de maig de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control del compliment de la Resolu-
ció 157/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les autoritzacions de navegació
pels rius de la conca de l’Ebre
Tram. 290-00100/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22620 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00100/07

Sobre: Resolució 157/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les autoritzacions de navegació pels rius de la
conca de l’Ebre

D’acord amb el que disposa l’article 135.3 del Regla-
ment del Parlament, s’emet l’informe de compliment
de la Resolució 157/VII, el text de la qual insta el Go-
vern a:

Sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient un encomana-
ment de gestió a favor de la Generalitat de Catalunya
perquè es puguin tramitar amb la màxima celeritat i
sense dilacions innecessàries les autoritzacions admi-
nistratives de navegabilitat pels rius de la conca de
l’Ebre.

En l’actualitat l’Agència Catalana de l’Aigua s’encar-
rega de tramitar aquest tipus d’autoritzacions adminis-
tratives des del desenvolupament de l’expedient fins a
la proposta de resolució. La Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre és qui, finalment, dicta les resolucions
d’autorització, d’acord amb l’establert al Decret 2646/
1985, de 25 de desembre, de traspassos.

Actualment, s’està negociant amb el Ministeri de Medi
Ambient una encomana de gestió més amplia que la
fixada al Decret de traspassos, per tal de poder assumir
competències que en l’actualitat ostenta la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre, sempre en l’àmbit català de
la conca de l’Ebre.

Recentment, s’ha arribat a un acord entre l’Agència
Catalana de l’Aigua, la Federació Espanyola de
Piragüisme i el Consell Català de l’Esport, amb l’objec-
te de trobar fórmules més àgils per atorgar les autorit-
zacions de navegació d’aquestes embarcacions dins
l’àmbit de les conques internes de Catalunya. En aquest
sentit, des de l’Agència s’han iniciat negociacions amb
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per tal d’esta-

blir un conveni per aplicar aquesta solució a les autorit-
zacions corresponents a l’àmbit de les conques catala-
nes de l’Ebre.

Barcelona, 12 de maig de 2005

Salvador Milà i Solsona
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control del compliment de la Resolu-
ció 170/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la compatibilització de determi-
nades activitats extractives pesqueres
amb el turisme
Tram. 290-00111/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22716 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00111/07

Sobre: Resolució 170/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la compatibilització de determinades activitats
extractives pesqueres amb el turisme

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

En compliment de la resolució 170/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:

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pes-
ca s’han dut a terme les següents actuacions en relació
al projecte «Pesca Turisme»:

– Reunions de treball de la Direcció General de Pesca
i Afers Marítims amb la Dirección General de la Mari-
na Mercante per analitzar el marc normatiu actual i la
seva possible adequació per dur a terme l’activitat de
«Pesca Turisme».

– Estudi des de la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims de la normativa actual, per tal d’identificar les
possibilitats de realització de l’activitat i la normativa
a modificar.

– Elaboració d’una proposta a la Dirección General de
la Marina Mercante.

– Reunió de treball amb representants de les Federaci-
ons Territorials i Nacional de Confraries de Pescadors
per tal de presentar i validar la proposta.

– Tramesa a la Dirección General de la Marina Mer-
cante i al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, de la proposta.

– Reunió de treball amb un col·lectiu de pescadors in-
teressats en dur a terme un projecte pilot de «pesca tu-
risme».
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– Actualment resta pendent de confirmació una reunió
del Director General de Pesca i Afers Marítims amb el
Director General de la Marina Mercante per tal de de-
terminar la viabilitat de la proposta.

Barcelona, 18 de maig de 2005

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

Control del compliment de la Resolu-
ció 171/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment d’ajuts per a les
vedes biològiques per mitjà de l’Instru-
ment Financer d’Orientació de la Pes-
ca (IFOP)
Tram. 290-00112/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22717 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00112/07

Sobre: Resolució 171/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’establiment d’ajuts per a les vedes biològiques
per mitjà de l’Instrument Financer d’Orientació de la
Pesca (IFOP)

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

En compliment de la resolució 171/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:

Pla de Pesca del Mediterrani:

La Unió Europea està elaborant un reglament de pesca
per a regular aquesta activitat al Mediterrani. Com a
conseqüència d’aquesta nova normativa, es podran ela-
borar plans de gestió de les activitats pesqueres segons
modalitats i sol·licitar el seu finançament comunitari.

Coneixedors d’aquesta proposta europea, la Direcció
General de Pesca Marítima del DARP ha liderat una
sèrie de reunions amb la Secretaria General de Pesca
Marítima del MAPA i amb les altres direccions gene-
rals de Pesca de la CCAA del litoral mediterrani.
Aquestes reunions han tingut lloc a Barcelona, Palma
de Mallorca, Sevilla i properament es farà a València.

Entre les iniciatives que s’han proposat a la resta de
CCAA del Mediterrani destaquen les següents:

– Zona vedada, durant 6 mesos, per a protegir alevins
de peix blau.

– Zona vedada, durant 6 mesos, per afavorir la fressa de
peix blau.

– Establir un dia menys de pesca per a la modalitat
d’arrossegament.

– Finançar al 100% les vedes biològiques tant de la
modalitat d’arrossegament com d’encerclament.

– La proposta de finançament seria per a dos anys,
prorrogables en dos anys més.

Fons Europeu de la Pesca (FEP):

En totes les reunions de treball on ha participat la Di-
recció General de Pesca i Afers Marítims del DARP,
dins dels grups de treball creats a la Secretaria General
de Pesca Marítima del MAPA, amb l’objectiu de deba-
tre i conformar el posicionament de l’Estat espanyol
vers el reglament del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
que haurà de regir en el període 2007-2013, aquesta
DGPAM ha manifestat sempre que s’incorporés com a
activitat subvencionable les parades biològiques que es
puguin dur a terme en el marc del Pla de Pesca del
Mediterrani. Aquesta proposta ha estat acceptada i as-
sumida per la pròpia Secretaria General de Pesca Ma-
rítima del MAPA.

Barcelona, 18 de maig de 2005

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

Control del compliment de la Resolu-
ció 181/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la responsabilitat en els acci-
dents de trànsit per atropellament
d’espècies de caça
Tram. 290-00118/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22621 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00118/07

Sobre: Resolució 181/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la responsabilitat en els accidents de trànsit per
atropellament d’espècies de caça Grup Parlamentari:
Comissió de Política Territorial

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 181/VII, el text de la qual insta el Go-
vern a:

a) Presentar a la cambra, en exercici de les competèn-
cies reconegudes per l’article 9.17 de l’Estatut d’auto-
nomia, un projecte de llei de caça de Catalunya, que
inclogui la regulació de la responsabilitat pels accidents
de trànsit causats per animals d’espècies cinegètiques,
en el cas que siguin provocats per causes imputables a
qualsevol aspecte de l’activitat cinegètica.

b) Promoure una modificació de la Llei de l’Estat
19/2001, del 19 de desembre, de reforma del text ar-
ticulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de

4.50.01.

4. INFORMACIÓ



30 de maig de 2005 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 192

44

motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legisla-
tiu 339/1990, del 2 de març, per a delimitar amb la
màxima precisió la responsabilitat dels conductors i
dels titulars de les carreteres en els accidents de trànsit
per atropellament d’exemplars d’espècies de caça.

c) Promoure davant el Govern de l’Estat una modifi-
cació del text refós de la Llei 122/1962, del 24 de de-
sembre, sobre responsabilitat civil i assegurança en la
circulació de vehicles de motor, aprovat pel Decret
632/1968, del 21 de març, per tal que, com en la ma-
joria de països europeus, les assegurances a tercers
cobreixin els accidents de trànsit per atropellament
d’exemplars d’espècies de caça que no siguin atribu-
ïbles als casos regulats per la Llei de trànsit o la Llei
de caça.

Pel que fa a l’apartat a, el Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge està desenvolupant els treballs prelimi-
nar per a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de caça.
Un cop elaborats els treballs previs i obert un ampli
període de divulgació i participació de tots els sectors
implicats, es prepararà l’avantprojecte de llei per tal que
pugui entrar al Parlament al més aviat possible. Es vo-
luntat i intenció del Govern regular el tema de la res-
ponsabilitat pels accidents de trànsit causats per ani-
mals d’espècies cinegètiques en els termes de la
Resolució.

A més, en la Conferència Sectorial de Medi Ambient
que va tenir lloc el proppassat dia 14 d’abril a Madrid,
es va presentar un document amb la proposta d’articles
de diverses normes d’àmbit estatal que cal modificar
per regular la responsabilitat per danys causats en ac-
cidents de trànsit provocats per espècies cinegètiques.
Així, es van proposar les modificacions següents:

1. Modificar la Llei 1/1970, de 4 de març, de caça, do-
nant una nova redacció a l’article 33.1 amb el contin-
gut següent:

«Los daños causados en accidentes de tráfico origi-
nados por especies cinegéticas serán responsabilidad
del conductor del vehículo en los casos en que la car-
retera o vía esté debidamente señalizada y/o aquél no
tome las precauciones suficientes para evitar el atrope-
llo; de la Administración responsable de la carretera o
de la vía, en los casos en que éstas no estén correcta-
mente señalizadas con carteles que indiquen la presen-
cia de especies cinegéticas y del riesgo que significa la
proximidad de animales salvajes; del titular del aprove-
chamiento cinegético en los terrenos sometidos a
régimen cinegético especial, en aquellos supuestos en
que el atropello de la especie cinegética sea conse-
cuencia directa de la acción de cazar o bien de negli-
gencia en la gestión cinegética y la conservación de
estos terrenos, subsidiariamente, responderá el propie-
tario de los terrenos».

2. Modificar la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de
reforma del Text articulat de la Llei sobre Tràfic, Cir-
culació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, donant
la següent nova redacció a la disposició addicional si-
sena:

«En los casos de accidentes por atropello de especies
cinegéticas, será responsable de los daños causados:

1.El conductor del vehículo, en los casos en que la car-
retera o vía esté debidamente señalizada y/o aquél no
tome las precauciones suficientes para evitar el atrope-
llo.

2. La Administración responsable de la carretera o de
la vía, en los casos en que éstas no estén correctamente
señalizadas con carteles que indiquen la presencia de
especies cinegéticas y del riesgo que significa la proxi-
midad de animales salvajes.

3. El titular del aprovechamiento cinegético en los
terrenos sometidos a régimen cinegético especial, en
aquellos supuestos en que el atropello de la especie
cinegética sea consecuencia directa de la acción de
cazar o bien de negligencia en la gestión cinegética y la
conservación de estos terreno, subsidiariamente res-
ponderá el propietario de los terrenos.»

3. Modificar el Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei so-
bre responsabilitat civil i assegurament en la circulació
de vehicles a motor, introduint un apartat 4 en el seu
article 5 amb el redactat següent:

«La cobertura del seguro de suscripción obligatoria
alcanzará los supuestos exceptuados por los apartados
1 y 2 del presente artículo (*), cuando los daños se ori-
ginen por el atropello de ejemplares de especies cine-
géticas, siempre que no sean atribuibles a Adminis-
tración responsable de la carretera o vía, al titular del
aprovechamiento cinegético de los terrenos sometidos
a régimen cinegético especial, o subsidiariamente el
propietario de los terrenos, de conformidad con lo que
establezcan las normativas en materia de caza y sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.»

Per tant, amb les modificacions proposades als epígrafs
2 i 3 d’aquest informe es donaria compliment al contin-
gut dels apartats b i c de la Resolució 181/VII.

A més de l’anteriorment exposat, es preveu presentar
una memòria justificativa de les modificacions propo-
sades en la propera Conferència Sectorial de Medi
Ambient que tindrà lloc els dies 14 i 15 de juliol a
Tenerife.

Barcelona, 12 de maig de 2005

Salvador Milà i Solsona

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(*) Artículo 5.1: «La cobertura del seguro de sus-
cripción obligatoria no alcanzará a la persona del con-
ductor del vehículo asegurado.» Artículo 5.2: «La co-
bertura del seguro de suscripción obligatoria tampoco
alcanzará a los daños en los bienes sufridos por el
vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas ni
por los bienes de los que resulten titulares el tomador,
el asegurado, el propietario o el conductor, así como los
del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad de los anteriores.»
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Control del compliment de la Resolu-
ció 183/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’extradició de dos detinguts al-
gerians
Tram. 290-00123/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22696 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00123/07

Sobre: Resolució 183/VII del Parlament de Catalunya,
sobre l’extradició de dos detinguts algerians

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

En compliment de la Resolució 183/VII del Parlament
de Catalunya, sobre l’extradició de dos detinguts alge-
rians (BOPC núm. 133, de 30 de desembre de 2004), i
d’acord amb el que disposen els articles 131 i 135 del
Reglament de la Cambra, us comunico el següent:

El Conseller de Justícia es va adreçar al Ministre de
Justícia en data 31 de gener de 2005, i li va trametre la
Resolució 183/VII sobre l’extradició dels senyors Youb
Saoudi i Mohamed Benamoura, per tal que en tingués
coneixement i als efectes legals corresponents.

Barcelona, 18 de maig de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolu-
ció 185/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les necessitats existents a Cata-
lunya en l’àmbit judicial
Tram. 290-00125/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 22951 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
24.05.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00125/07

Sobre: Resolució 185/VII del Parlament de Catalunya,
sobre les necessitats existents a Catalunya en l’àmbit
judicial

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

En compliment de la Resolució 185/VII del Parlament
de Catalunya, sobre les necessitats existents a Catalu-
nya en l’àmbit judicial (BOPC núm. 133, de 30 de de-
sembre de 2004), i d’acord amb el que disposen els
articles 131 i 135 del Reglament de la Cambra, us co-
munico el següent:

El Departament de Justícia està estudiant, en el marc
del Llibre Verd de la Justícia, les necessitats existents a
Catalunya quan al nombre d’òrgans judicials. En aquest
sentit, s’estan estudiant les càrregues de treball i la seva
relació amb els mòduls establerts pel Consell General
del Poder Judicial. També s’està fent un seguiment ex-
haustiu dels òrgans de nova creació, i d’aquells afectats
per les últimes modificacions legislatives, per comprovar
la seva evolució i com podria afectar a les necessitats de
Catalunya quan a nous òrgans. Així, s’està estudiant
l’evolució dels jutjats mercantils, en funcionament des de
l’1 de setembre de 2004, dels jutjats contenciosos admi-
nistratius (afectats per la modificació de la Llei orgàni-
ca del Poder Judicial, que va entrar en vigor el 15 de
gener de 2004) i dels jutjats del penal (afectats per la
modificació del Codi Penal, que va entrar en vigor l’1
d’octubre de 2004) i s’estudiaran els jutjats de violèn-
cia sobre la dona, un cop hagin entrat en funcionament,
i portin un temps prudencial treballant.

De moment, aquest any 2005 entraran en funcionament
25 nous òrgans judicials, els primers el proper 29 de
juny (els jutjats de violència sobre la dona, el Jutjat
d’instrucció núm. 6 de Tarragona i els Jutjats de 1a Ins-
tància i Instrucció núm. 7 de Gavà, núm. 7 de Cerda-
nyola, núm. 3 d’Esplugues i núm. 7 del Vendrell) i la
resta a finals d’any.

Des del Departament de Justícia es preveu la creació de
la resta d’òrgans judicials (fins a arribar com a mínim
als 50 anunciats pel President de la Generalitat) entre
els anys 2006 i 2007. Es prioritzaran aquells òrgans que
ja s’han demanat en algun moment al Ministeri de Jus-
tícia i, que per diverses raons, no va considerar oportu-
na la seva creació.

El mínim desitjable és que cap òrgan superi el mòdul
d’assumptes que estableix el Consell General del Poder
Judicial, però cal relacionar les necessitats de nous òr-
gans amb la conveniència d’introduir canvis en les ac-
tuals demarcacions judicials, en el marc del Llibre Verd
de la Justícia. En aquest sentit, haurà de tenir-se molt
present la possible modificació de l’organització terri-
torial de Catalunya que està examinant l’actual govern
de la Generalitat i que, en tot cas, haurà de ser aprova-
da pel Parlament de Catalunya. Les actuals demarcaci-
ons judicials o les noves que puguin proposar-se es
veurien afectades o condicionades en el cas de dur-se
a terme una nova organització territorial del país.

Barcelona, 18 de maig de 2005

Josep M. Vallès i Casadevall
Conseller de Justícia
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor general del Consorci de Promoció
Comercial de Catalunya (Copca) da-
vant la Comissió d’Indústria, Energia,
Comerç i Turisme perquè informi so-
bre les activitats, les perspectives i els
plans de futur d’aquesta entitat
Tram. 356-00219/07

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Indústria,
Energia, Comerç i Turisme, tinguda el dia 25.05.2005
(DSPC-C 208).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç
i Turisme perquè informi del capteni-
ment del Govern amb relació a l’estat
de la seguretat a la Central Nuclear de
Vandellòs II
Tram. 356-00316/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, en
la sessió núm. 9, tinguda el dia 25.05.2005 (DSPC-C
208).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de la Generalitat davant la Comis-
sió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local perquè
informi del balanç i les conseqüències
del viatge oficial a Israel
Tram. 356-00352/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 22973).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 24.05.2005. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-

tanciada pel procediment de l’article 138 del Regla-
ment del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la
Comissió d’Estudi del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i de les Re-
percussions en les Relacions Interna-
cionals perquè parli del futur del
sector tèxtil a Catalunya davant la ir-
rupció del mercat xinès i l’ASEAN
Tram. 356-00353/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Adrià Serra Tella, president del Conse-
jo Intertextil Español (CIE) davant la
Comissió d’Estudi del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i de les Re-
percussions en les Relacions Interna-
cionals perquè parli del futur del
sector tèxtil a Catalunya davant la ir-
rupció del mercat xinès i l’ASEAN
Tram. 356-00354/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals, en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.
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4.53.15. COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença dels representants de
SOS-Racisme davant la Comissió de
Política Social perquè informin de l’ac-
tivitat d’aquesta entitat com a observa-
tori referent del racisme
Tram. 357-00079/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Política Social, del 24.05.2005 (DSPC-C 207).

Compareixença de representants del
Fòrum de Vida Independent davant la
Comissió de Política Social perquè
exposin els seus plantejaments pel
que fa a la vida independent i activa de
les persones amb discapacitat
Tram. 357-00160/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 23 de la Comis-
sió de Política Social, del 24.05.2005 (DSPC-C 207).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
Permanent de Legislatura sobre Immigració, del
19.05.2005 (DSPC-C 206).

Compareixença de representants del
Consell Nacional de la Joventut davant
la Comissió de Política Cultural per a
presentar el balanç del treball fet du-
rant l’any 2004 i per a donar a conèixer
les línies noves de treball i l’equip
humà que les tirarà endavant
Tram. 357-00227/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 25,
tinguda el dia 18.05.2005 (DSPC-C 202).

Compareixença del conseller de Tre-
ball i Indústria davant la Comissió d’In-
dústria, Energia, Comerç i Turisme
perquè informi del capteniment del
Govern amb relació a l’estat de la se-
guretat a la Central Nuclear de Vande-
llòs II
Tram. 357-00235/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme en
la sessió núm. 9, tinguda el dia 25.05.2005 (DSPC-C
208).

Compareixença del conseller de Tre-
ball i Indústria davant la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització
de l’Economia i de les Repercussions
en les Relacions Internacionals perquè
parli del futur del sector tèxtil a Catalu-
nya davant la irrupció del mercat xinès
i l’ASEAN
Tram. 357-00236/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.
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Compareixença del Sr. Adrià Serra
Tella, president del Consejo Intertextil
Español (CIE) davant la Comissió d’Es-
tudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en
les Relacions Internacionals perquè
parli del futur del sector tèxtil a Catalu-
nya davant la irrupció del mercat xinès
i l’ASEAN
Tram. 357-00237/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi del Procés de Mundialització de
l’Economia i de les Repercussions en les Relacions
Internacionals en la sessió núm. 3, tinguda el dia
15.11.2004.

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACI-
ONS DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE
DESPATX

Assumpció pel conseller primer de les
funcions del president de la Generali-
tat, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei
1/2005, del conseller o consellera pri-
mer del Govern de la Generalitat
Tram. 330-00058/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 22726 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 23.05.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 8.3 de la
Llei 1/2005, de 31 de març, del Conseller o Conselle-
ra primer del Govern de la Generalitat, em plau comu-
nicar-vos que assumiré les funcions d’administració
ordinària del Molt Honorable President de la Genera-
litat, durant la seva absència els dies 19, 20, 21 i 22 de
maig de 2005, pel que fa a les funcions representatives
i executives.

Ben cordialment,

Barcelona, 13 de maig de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: La Resolució PRE/1506/2005, d’11 de
maig, per la qual es fa pública la suplència del presi-
dent de la Generalitat durant la seva absència els dies
19, 20, 21 i 22 de maig de 2005, és publicada al DOGC
4387, de 19 de maig de 2005.

Encàrrec del despatx del conseller d’E-
conomia i Finances al conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca
Tram. 330-00059/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 22727 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 23.05.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 4.g) de la
Llei 1/2005, de 31 de març, del Conseller o Conselle-
ra primer del Govern de la Generalitat, em plau donar-
vos compte que durant l’absència del conseller d’Eco-
nomia i Finances, des del dia 19 al 22 de maig de 2005,
ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu
Departament el conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.

Barcelona, 17 de maig de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 89/2005, de 17 de maig, d’encàr-
rec de despatx del conseller d’Economia i Finances al
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca des del dia
19 al 22 de maig de 2005, ambdós inclosos, és publi-
cat al DOGC 4387, de 19 de maig de 2005.

Encàrrec del despatx del conseller de
Comerç, Turisme i Consum a la conse-
llera de Benestar i Família
Tram. 330-00060/07

Presentació: Conseller primer, del Govern
de la Generalitat
Reg. 22728 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 23.05.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Molt Honorable senyor Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
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Benvolgut president,

De conformitat amb el que estableix l’article 4.g) de la
Llei 1/2005, de 31 de març, del conseller o consellera
primer del Govern de la Generalitat, em plau donar-vos
compte que durant l’absència del conseller de Comerç,
Turisme i Consum, des del dia 17 de maig fins al dia 19
de maig de 2005, ambdós inclosos, s’encarregarà del
despatx del seu Departament la consellera de Benestar
i Família.

Barcelona, 17 de maig de 2005

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 88/2005, de 13 de maig, d’encàr-
rec de despatx del conseller de Comerç, Turisme i Con-
sum a la consellera de Benestar i Família des del dia 17
de maig fins al dia 19 de maig de 2005, ambdós inclo-
sos, és publicat al DOGC 4387, de 19 de maig de 2005.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe sobre l’observança del plura-
lisme en la televisió i la ràdio, mes de
gener de 2005 (dades del trimestre
novembre del 2004 - gener del 2005)
del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya
Tram. 337-00031/07

Presentació: President, del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 22883 / Coneixement: Mesa del Parlament,
24.05.2005

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT

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

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme a la televisió i la ràdio, mes de gener
de 2005 (dades del trimestre novembre de 2004 – ge-
ner de 2005), perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 20 de maig de 2005

Francesc Codina i Castillo

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment
dos llocs de treball de gestor/a econò-
mic/a del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00020/07

Adscripció en comissió de serveis de dos
funcionaris del Parlament de Catalunya
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
24.05.2005

OFICIALIA MAJOR

Acord de 24 de maig de 2005, de la Mesa del Parla-
ment, d’adscripció en comissió de serveis de la senyora
Laura Martínez i Fernández i del senyor Miquel Àngel
Herranz i Pellejero a un lloc de gestor/a econòmic/a de
l’Oïdoria de Comptes del Parlament de Catalunya, res-
pectivament.

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 12
d’abril de 2005, va acordar convocar un concurs per a
proveir temporalment dos llocs de treball de gestor/a
econòmic/a de l’Oïdoria de Comptes del Parlament de
Catalunya (BOPC núm. 173, de 18 d’abril de 2005),
grup C, nivell 8.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits
al·legats i comporta l’adscripció provisional de l’aspi-
rant al lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert a la base cinquena de la
convocatòria, en data 17 de maig de 2005 l’òrgan qua-
lificador acorda formular la proposta d’adscripció en
comissió de serveis de la senyora Laura Martínez i Fer-
nández i del senyor Miquel Àngel Herranz i Pellejero,
ambdós funcionaris uixers del Parlament de Catalunya,
a un lloc de gestor/a econòmic/a de l’Oïdoria de Comp-
tes del Parlament de Catalunya, respectivament.

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 a la senyora
Laura Martínez i Fernández funcionària uixera del Par-
lament de Catalunya, a un lloc de treball de gestor/a
econòmic/a en gestió d’assegurances, grup C, nivell 8,
i al senyor Miquel Àngel Herranz i Pellejero funcionari
uixer del Parlament de Catalunya, a un lloc de treball de
gestor/a econòmic/a en gestió de seguretat social, grup
C, nivell 8, de l’Oïdoria de Comptes del Parlament de
Catalunya respectivament, a partir de la data de la presa
de possessió.
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Segon. Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la
via administrativa, els interessats poden interposar,
potestativament, i d’acord amb el que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, recurs de reposició davant la Mesa del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al BOPC, o bé recurs contenciós ad-
ministratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al BOPC, d’acord amb la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Nomenament d’una funcionària interina

Nomenament
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
24.05.2005

OFICIALIA MAJOR

Acord de 24 de maig de 2005, de la Mesa del Parla-
ment, de nomenament d’interina de la senyora Anna
Cardona i Carrasco.

En data 12 de maig de 2005, amb motiu de les raons
d’urgència exposades en l’informe emès per la cap del
Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció
Institucional, es va procedir a la redistribució a l’es-
mentat Departament de la senyora Anna Martin Nieto,
deixant vacant com a conseqüència de l’esmentada re-
distribució, el lloc de treball que aquesta ocupava com
a secretària de la Direcció de Govern Interior del Par-
lament de Catalunya.

Atesa la necessitat de cobrir aquest lloc de treball va-
cant per tal continuar amb el desenvolupament de les
tasques administratives que fins ara venia desenvolu-
pant al Departament de Recursos Humans la senyora
Ana Martin Nieto, es proposa el nomenament d’inte-
rina l’escala general d’administrador/a del cos d’ad-
ministradors parlamentaris del Parlament de Catalu-

nya, amb adscripció a un lloc de secretària, grup C,
nivell 7, de la senyora Anna Cardona i Carrasco, can-
didata de la llista d’aspirants que van participar en el
concurs per a proveir temporalment d’un lloc de tre-
ball de secretari/ària del Departament de Recursos
Humans del Parlament de Catalunya, i que va quedar
segona a la llista d’aspirants que van superar la pun-
tuació mínima exigida.

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.

Atès el que disposen els articles 18, 19 i 20 de la mo-
dificació de determinats preceptes dels títols I i II dels
Estatuts del Règim i el Govern Interiors del Parlament
de Catalunya, de 30 de juliol de 2001.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del
Règim i el Govern Interiors del Parlament de Catalu-
nya, la Mesa del Parlament;

ACORDA

Primer. Nomenar la senyora Anna Cardona i Carrasco
interina de l’escala general d’administrador/a del cos
d’administradors parlamentaris del Parlament de Cata-
lunya i adscriure-la provisionalment a un lloc de treball
de secretària, grup C, nivell 7, al Departament de Re-
cursos Humans de la Direcció de Govern Interior del
Parlament de Catalunya, a partir de la presa de posses-
sió.

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, 24 de maig de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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