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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de creació del Fons d’acció territo-
rial de l’educació superior (tram. 200-00028/07).
Aprovació. p. 7

Llei del Pla estadístic de Catalunya
2006-2009 (tram. 200-00032/07). Correcció d’erra-
des de publicació (BOPC 302). p. 8

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de llocs de treball del Par-
lament (tram. 221-00022/07). Aprovació. p. 9

1.10. Resolucions

Resolució 372/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el desenvolupament de models per
al tractament i la recuperació de les dones que són
víctimes de la violència (tram. 250-00778/07). Adop-
ció en comissió. p. 12

Resolució 373/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’una unitat d’expertesa
per a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de la
fatiga crònica a l’Hospital Universitari de Girona
(tram. 250-00800/07). Adopció en comissió. p. 13

Resolució 379/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual es designa un membre del
Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a
Catalunya (tram. 284-00032/07). Adopció. p. 13

1.15. Mocions

Moció 54/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre els càrrecs locals d’elecció pública (tram.
302-00167/07). Aprovació pel Ple. p. 13

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa (tram. 300-01019/07). Substan-
ciació. p. 14

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció ginecològica (tram. 300-01020/07). Subs-
tanciació. p. 14

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prevenció de la violència familiar i la lluita contra
aquesta forma de violència (tram. 300-01022/07).
Substanciació. p. 14

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política en matèria de societat del coneixement
(tram. 300-01023/07). Substanciació. p. 14

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. Propostes de resolució

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajuda als municipis per a obres d’infraes-
tructures bàsiques en les urbanitzacions (tram. 250-
00479/07). Retirada. p. 15

Proposició no de llei sobre l’accés a
l’habitatge dels veïns d’edat avançada i amb pocs
ingressos del barri del Bon Pastor, de Barcelona
(tram. 250-00772/07). Rebuig. p. 15

Proposició no de llei sobre l’establiment
de programes de seguiment i suport psicològic per
als fills de les víctimes de la violència de gènere
(tram. 250-00890/07). Rebuig. p. 15

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del peatge del túnel del Cadí per als residents del
Berguedà, l’Alt Urgell i la Cerdanya els dies labora-
bles (tram. 250-00956/07). Rebuig. p. 15

Proposició no de llei sobre l’establiment
d’un servei d’urgència en el manteniment dels as-
censors dels blocs d’habitatges gestionats per l’em-
presa Adigsa (tram. 250-00974/07). Rebuig. p. 15

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un vial de connexió entre la carretera N-II i l’au-
topista C-32, a l’oest del polígon industrial de
Valldegata-Draper, al terme municipal d’Arenys de
Mar (Maresme) (tram. 250-00983/07). Rebuig. p. 15

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del pas de vianants entre Arenys de Munt i
Arenys de Mar (Maresme), a l’altura de la riera
d’Arenys (tram. 250-00984/07). Rebuig. p. 15

Proposició no de llei sobre el tram pen-
dent d’execució de l’eix viari de la carretera C-15
(tram. 250-01000/07). Rebuig. p. 16

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals i el
sistema de col·lectors del sector de can Carreres, de
Calella i Pineda de Mar (Maresme), així com llur
connexió a la xarxa general (tram. 250-01006/07).
Rebuig. p. 16

(Dos fascicles) Fascicle primer

Correcció d'errades de publicació
• A la pàg. 30, a la tramitació de la Proposició de llei reguladora de l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat acompanyades de gossos d’assistència (tram. 202-00067/07), s'ha publicat, per error, l'obertura del termini per a proposar compareixences, tràmit que queda anul·lat.Al BOPC 311, de 27 de març de 2006, es publicarà la correcció d'errades corresponent.Al Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2005: Ajuntament de Barcelona. Exercici 2003 (tram. 258-00031/07), de la pàg. 49, ha estat rectificat al BOPC 311, pàg. 52.La Memòria explicativa de l’Institut Català del Crèdit Agrari corresponent al període gener-setembre del 2005 (tram. 334-00094/07), a la pàg. 61, ha estat rectificat al BOPC 311, pàg. 70.La Modificació dels llocs de treball del Parlament (tram. 221-00022/07), a la pàg. 9, ha estat rectificat al BOPC 315, pàg. 5.
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Proposta de resolució sobre la senya-
lització d’àrees de serveis properes a l’autovia A-2
(tram. 250-01028/07). Rebuig. p. 16

Proposta de resolució sobre els ajuts
relatius als danys causats pels temporals al Baix
Empordà (tram. 250-01030/07). Rebuig. p. 16

Proposta de resolució sobre el desen-
volupament del Projecte de construcció i millora-
ment de la carretera T-321, des de l’enllaç de la
carretera T-310 fins a Vilanova d’Escornalbou (Baix
Camp) (tram. 250-01031/07). Rebuig. p. 16

Proposta de resolució sobre el desen-
volupament del Projecte de construcció i millora-
ment de la carretera T-320, des de l’enllaç de la
carretera T-313 fins a Botarell (Baix Camp) (tram.
250-01033/07). Rebuig. p. 16

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un nou accés a Torelló (Osona) des de la
carretera C-37 (tram. 250-01035/07). Rebuig. p. 16

Proposta de resolució sobre el trans-
port públic que comunica la ciutat de Barcelona amb
l’aeroport del Prat (Baix Llobregat) (tram. 250-
01036/07). Rebuig. p. 16

Proposta de resolució sobre les nego-
ciacions amb el Govern de l’Estat per a eixamplar el
riu Escrita, a Espot (Pallars Sobirà) (tram. 250-
01042/07). Rebuig. p. 17

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’impacte per als ciutadans
de Catalunya de la reorganització de l’Agència Es-
tatal d’Administració Tributària que projecta el Go-
vern de l’Estat (tram. 302-00164/07). Rebuig. p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la projecció exterior de la
cultura catalana (tram. 302-00165/07). Rebuig. p. 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’organització territorial de
Catalunya (tram. 302-00166/07). Rebuig. p. 17

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

tres propostes de norma
3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei ferroviària (tram. 200-
00036/07). Correcció d’errades de publicació
(BOPC 298 i 303). p. 17

Projecte de llei de regulació del servei
públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació
de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de
Trucades d’Urgència 112 de Catalunya (tram. 200-
00047/07). Tramitació pel procediment d’urgència. p. 17

Projecte de llei de foment de la ciència
i la innovació i d’ordenació de la recerca (tram. 200-
00048/07). Text presentat. Antecedents. p. 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei reguladora de l’accés
a l’entorn de les persones amb discapacitat acom-
panyades de gossos d’assistència (tram. 202-
00067/07). Debat de totalitat. Termini per a propo-
sar compareixences. p. 30

Proposició de llei d’implantació d’una
deducció fiscal per l’adquisició d’obres d’art (tram.
202-00075/07). Presentació. p. 30

Proposició de llei d’implantació d’una
deducció fiscal en l’impost sobre la renda de les
persones físiques per despeses culturals (tram.
202-00076/07). Presentació. p. 31

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de no-
menament o de conformitat

Designació d’un membre del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 284-00030/07).
Pròrroga del termini de presentació de candidats. p. 32

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’habilita-
ció de mesures específiques per a protegir el sector
de la fruita dolça (tram. 250-01041/07). Esmenes
presentades. p. 32

Proposta de resolució sobre l’accés a
les noves tecnologies i el millorament de les conne-
xions a Internet per als ciutadans de Rasquera (Ri-
bera d’Ebre) (tram. 250-01044/07). Esmenes pre-
sentades. p. 32

Proposta de resolució sobre el millora-
ment del servei de telefonia i d’ADELL de les indús-
tries dels polígons industrials del Garraf i del Pene-
dès (tram. 250-01045/07). Esmenes presentades. p. 32

Proposta de resolució sobre l’ajut eco-
nòmic extraordinari als municipis afectats per les
nevades (tram. 250-01047/07). Pròrroga del termi-
ni de presentació d’esmenes. p. 33

Proposta de resolució sobre l’arranja-
ment de la carretera del pantà de Sant Pons (tram.
250-01048/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 33

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació del Decret 135/1995, de desplegament de la
Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de su-
pressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació
del Codi d’accessibilitat, per a afavorir que les perso-
nes amb disminucions psíquiques puguin accedir a
compartir habitatges de segona mà que no complei-
xen les condicions mínimes d’accessibilitat establer-
tes per a centres residencials (tram. 250-01049/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 33

Proposta de resolució sobre l’impuls
del Govern a l’adopció del domini .cat. per entitats
socioculturals catalanes a l’estranger (tram. 250-
01050/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 33

Proposta de resolució sobre la creació
del Registre de Càncer de Catalunya (tram. 250-
01051/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 33

Proposta de resolució sobre la partici-
pació de la societat civil organitzada en la consulta
que el Govern té prevista per als ens locals relativa
a la nova organització territorial i sobre l’atorgament
del caràcter vinculant a la dita consulta (tram. 250-
01052/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 33

Proposta de resolució sobre el millora-
ment del servei de telefonia al municipi de l’Albiol
(Baix Camp) (tram. 250-01054/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 34

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a procurar que el Ministeri de Foment
arribi a un acord amb els ajuntaments del Maresme
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pel que fa al traçat alternatiu a la N-II durant el pri-
mer semestre del 2006 (tram. 250-01055/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 34

Proposta de resolució sobre la redac-
ció del projecte del tram de la carretera C-15 entre
Puigdàlber i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
(tram. 250-01057/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 34

Proposta de resolució sobre l’adopció
de mesures per a facilitar la mobilitat dels ciutadans
del Maresme amb l’establiment de descomptes a
l’autopista de peatge (tram. 250-01058/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 34

Proposta de resolució sobre l’adquisi-
ció de l’actual seu del Departament de Benestar i
Família per a ampliar el Museu d’Història de Cata-
lunya (tram. 250-01059/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 34

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a fer les gestions i les actuacions ne-
cessàries perquè el senyal de telefonia mòbil arribi
correctament als municipis de Capafonts, la Febró
i l’Albiol (Baix Camp) (tram. 250-01060/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 34

Proposta de resolució sobre la creació
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al muni-
cipi de Salt (Gironès) (tram. 250-01061/07). Pròrro-
ga del termini de presentació d’esmenes. p. 35

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció de l’Hospital Comarcal de la Seu d’Urgell (Alt
Urgell) (tram. 250-01062/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 35

Proposta de resolució sobre l’aportació
urgent de mitjans humans i materials als jutjats de
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i sobre la cre-
ació d’un cinquè jutjat en aquesta ciutat (tram. 250-
01064/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 35

Proposta de resolució sobre la gratuï-
tat de l’autopista AP-7, entre Cambrils i Salou, men-
tre durin les obres de la variant de la carretera N-
340 (tram. 250-01065/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 35

Proposta de resolució sobre l’acaba-
ment de les obres de construcció de l’Hospital Co-
marcal del Vallès per a la fi del 2007 i la seva entra-
da en funcionament per al 2008 (tram. 250-01067/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 35

Proposta de resolució sobre l’aplicació
de les actuacions tècniques necessàries al riu Ri-
poll, al pas per Ripollet (Vallès Occidental), en la
propera fase del Programa de lleres públiques de
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 250-01068/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 35

Proposta de resolució sobre el reco-
neixement per la Llei orgànica de l’educació del fet
que les escoles tècniques de formació professional
puguin elaborar un currículum especialitzat d’una
titulació existent (tram. 250-01069/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 36

Proposta de resolució sobre el garan-
timent del dret de determinats treballadors de Cor-
reus que han demandat a l’empresa d’ésser inclo-
sos en la corresponent borsa de treball (tram.
250-01070/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 36

Proposta de resolució sobre la deses-
timació de l’ampliació de l’abocador de can Mata,
als Hostalets de Pierola (Anoia) (tram. 250-01072/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 36

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a cercar l’acord territorial més ampli
possible amb les institucions de l’Anoia pel que fa a
la instal·lació d’infraestructures de gestió de residus
a la comarca (tram. 250-01073/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 36

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un espai firal i temàtic dedicat als productes
de la vinya i el vi i als atractius del Penedès a la
Granada del Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-
01074/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 36

Proposta de resolució sobre la inclusió
de l’envelliment de la població i de l’increment de la
immigració com a criteris per a l’adjudicació d’ajuts
als projectes de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen atenció especial. (tram. 250-
01075/07). Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes. p. 36

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació de la normativa per a ampliar l’espai mínim
exigible als habitatges d’un únic espai el programa
funcional dels quals sigui com a màxim per a dues
persones (tram. 250-01076/07). Pròrroga del termini
de presentació d’esmenes. p. 37

Proposta de resolució sobre l’elimina-
ció del límit de sol·licituds d’ajuts per a la millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen aten-
ció especial establert per a cada convocatòria (tram.
250-01077/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 37

Proposta de resolució sobre l’equilibri
territorial de les escoles rurals del Solsonès (tram.
250-01105/07). Presentació. p. 37

Proposta de resolució sobre l’amplia-
ció del Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici a diversos municipis del Pallars Jussà, el
Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça (tram. 250-01106/
07). Presentació. p. 38

Proposta de resolució sobre la inclusió
de nous serveis i prestacions en la cartera de ser-
veis del Sistema Nacional de Salut relacionats amb
l’atenció odontològica, oftalmològica i de la salut
mental (tram. 250-01107/07). Presentació. p. 38

Proposta de resolució sobre la cessió
gratuïta a l’Ajuntament de Barcelona de la finca del
carrer d’Iradier destinada a comissaria de policia
(tram. 250-01108/07). Presentació. p. 39

Proposta de resolució per la qual se
sol·licita l’adopció de mesures urgents per a garan-
tir la viabilitat del sector de la fruita dolça (tram. 250-
01109/07). Presentació. p. 40

Proposta de resolució sobre el suport
al sector productor d’oli d’oliva del Baix Ebre i del
Montsià davant la nova fórmula de repartiment dels
ajuts (tram. 250-01110/07). Presentació. p. 41

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a facilitar i millorar les activitats dels
habitants dels Pirineus, especialment les ramaderes
i les forestals, i a fer-les compatibles amb la preser-
vació de l’ós bru (tram. 250-01111/07). Presentació. p. 42
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Proposta de resolució sobre la garan-
tia que el servei de rodalia de Renfe entre Barcelo-
na i el Garraf sigui correcte (tram. 250-01112/07).
Presentació. p. 43

Proposta de resolució sobre la preser-
vació del paratge de la Millera, a Vilanova i la Geltrú
(Garraf), davant l’aprofitament urbanístic (tram. 250-
01113/07). Presentació. p. 43

Proposta de resolució sobre la garan-
tia de les emissions de Ràdio 4 (tram. 250-01114/
07). Presentació. p. 44

Proposta de resolució sobre la com-
pensació addicional de l’impost sobre activitats eco-
nòmiques als ajuntaments (tram. 250-01115/07).
Presentació. p. 44

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un pla de xoc per a accelerar l’adopció de
mesures per a la rehabilitació d’edificis del barri de
Canyelles, de Barcelona (tram. 250-01116/07). Pre-
sentació. p. 45

Proposta de resolució sobre l’elaboració
de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de
la variant Vic-Olot-Figueres del traçat de l’Eix transver-
sal ferroviari (tram. 250-01117/07). Presentació. p. 45

Proposta de resolució sobre la continu-
ïtat de Ràdio 4 i sobre la garantia de la pluralitat lin-
güística en les emissions dels mitjans públics esta-
tals (tram. 250-01118/07). Presentació. p. 46

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

Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 116, apartats 4 i 5, del text refós
de la Llei de contractes de les administracions públi-
ques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, del
16 de juny (tram. 270-00021/07). Text presentat. p. 46

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’impacte per als ciutadans de
Catalunya de la reorganització de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària que projecta el Govern de
l’Estat (tram. 302-00164/07). Esmenes presentades. p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’organització territorial de Ca-
talunya (tram. 302-00166/07). Esmenes presentades. p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els drets i els deures dels
càrrecs electes locals (tram. 302-00167/07). Esme-
nes presentades. p. 49

3.30. Altres tramitacions
3.30.06. Procediments relatius al compte

general de les corporacions locals
i a altres informes de la Sindicatura
de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 21/2005: Ajuntament de Barcelona. Exercici
2003 (tram. 258-00031/07). Obertura del procedi-
ment i encàrrec a la Comissió. Termini per a propo-
sar compareixences. p. 49

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

bra

Composició de la Comissió de Política
Territorial (tram. 402-00006/07). Elecció del secretari. p. 50

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució
266/VII del Parlament de Catalunya, sobre la conve-
niència de conservar el pont sobre la via del tren a
l’estació de Centelles (Osona) (tram. 290-00191/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 50

Control del compliment de la Resolu-
ció 271/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
construcció d’un nou CAP a Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès) (tram. 290-00195/07). Informe relatiu
al compliment de la Resolució. p. 50

Control del compliment de la Resolu-
ció 276/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
promoció de les pel·lícules de producció catalana en
els canals públics de televisió (tram. 290-00197/07).
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 51

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 52/
VII del Parlament de Catalunya, sobre l’ensenya-
ment del català i l’acolliment lingüístic (tram. 390-
00052/07). Designació de la Comissió competent. p. 51

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Actuacions Exteriors, Cooperació i So-
lidaritat perquè el conseller primer informi sobre l’ori-
entació de la política exterior de la Generalitat (tram.
354-00001/07). Sol·licitud i tramitació. Acord sobre la
sol·licitud. p. 51

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Organització i Administració de la Gene-
ralitat i Govern Local perquè el conseller de Gover-
nació i Administracions Públiques informi sobre la
futura organització territorial de Catalunya (tram.
354-00006/07). Sol·licitud i tramitació. p. 52

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de repre-
sentants sindicals i d’associacions de bombers del
Cos de Bombers de la Generalitat amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat
de Catalunya (tram. 352-00022/07). Sol·licitud. p. 52

Proposta de compareixença de repre-
sentants de les associacions de Mossos d’Esquadra
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Insti-
tut de Seguretat de Catalunya (tram. 352-00023/07).
Sol·licitud. p. 52

Proposta de compareixença del direc-
tor de l’Escola de Policia de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de creació de l’Institut de Segure-
tat de Catalunya (tram. 352-00024/07). Sol·licitud. p. 52

Proposta de compareixença del direc-
tor de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352-
00025/07). Sol·licitud. p. 52

Proposta de compareixença de repre-
sentants de les associacions de policies locals de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352-
00026/07). Sol·licitud. p. 53

Proposta de compareixença dels re-
presentants sindicals i dels dirigents de les associ-
acions d’agents rurals amb relació al Projecte de llei
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de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya
(tram. 352-00027/07). Sol·licitud. p. 53

Proposta de compareixença de repre-
sentants de les associacions municipalistes de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352-
00028/07). Sol·licitud. p. 53

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de la Comissió Dona i Ciència davant la
Comissió per als Drets de les Dones perquè informi
sobre el Programa de desenvolupament de les po-
lítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i
la recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya
(tram. 356-00484/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 53

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya perquè exposin el posi-
cionament de l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i col·legis profes-
sionals (tram. 356-00506/07). Sol·licitud. p. 53

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi de Metges de Bar-
celona davant la Comissió de Justícia, Dret i Segu-
retat Ciutadana perquè exposin el posicionament de
l’entitat amb relació al Projecte de llei d’exercici de
professions titulades i col·legis professionals (tram.
356-00507/07). Sol·licitud. p. 53

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi de Doctors i Llicen-
ciats de Catalunya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè exposin el posi-
cionament de l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i col·legis profes-
sionals (tram. 356-00508/07). Sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè exposin el posiciona-
ment de l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i col·legis profes-
sionals (tram. 356-00509/07). Sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Oficial de Metges
de Lleida davant la Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana perquè exposin el posicionament
de l’entitat amb relació al Projecte de llei d’exercici
de professions titulades i col·legis professionals
(tram. 356-00510/07). Sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Oficial d’Enginyers de
Telecomunicacions de Catalunya davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè expo-
sin el posicionament de l’entitat amb relació al Projecte
de llei d’exercici de professions titulades i col·legis pro-
fessionals (tram. 356-00511/07). Sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Oficial de Diplomats
en Infermeria de Girona davant la Comissió de Jus-
tícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè exposin el
posicionament de l’entitat amb relació al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades i col·legis pro-
fessionals (tram. 356-00512/07). Sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi d’Advocats de Reus
davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciu-
tadana perquè exposin el posicionament de l’entitat
amb relació al Projecte de llei d’exercici de profes-
sions titulades i col·legis professionals (tram. 356-
00513/07). Sol·licitud. p. 54

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Higienistes i Auxiliars
Dentals de Catalunya davant la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè exposin el
posicionament de l’entitat amb relació al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades i col·legis pro-
fessionals (tram. 356-00514/07). Sol·licitud. p. 55

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació de Mestres Industrials Tèc-
nics Superiors davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè exposin el posiciona-
ment de l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i col·legis profes-
sionals (tram. 356-00515/07). Sol·licitud. p. 55

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Estudis en Prevenció i
Salut Laborals davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè exposin el posiciona-
ment de l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i col·legis profes-
sionals (tram. 356-00516/07). Sol·licitud. p. 55

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Oficial de Protètics
Dentals de Catalunya davant la Comissió de Justí-
cia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè exposin el
posicionament de l’entitat amb relació al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades i col·legis pro-
fessionals (tram. 356-00517/07). Sol·licitud. p. 55

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Iniciativa Internacional per a una
Vacuna de la Sida (IAVI) davant la Comissió d’Ac-
tuacions Exteriors, Cooperació i Solidaritat perquè
informin de les iniciatives de l’entitat amb relació a
les vacunes de la sida (tram. 356-00520/07). Sol·li-
citud. p. 55

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les Brigades Internacionals de Pau a
Catalunya davant la Comissió d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat perquè informin sobre
les activitats de l’entitat (tram. 356-00522/07). Sol·li-
citud. p. 55

Sol·licitud de compareixença d’un re-
presentant del Front Polisario a Catalunya davant la
comissió corresponent perquè informi sobre les ac-
tivitats d’aquesta organització (tram. 356-00525/07).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 56

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Col·lectiu de Transsexuals de Catalu-
nya Pro Drets davant la Comissió per als Drets de
les Dones perquè informin sobre els treballs que
duu a terme aquesta organització (tram. 356-00526/
07). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 56

Sol·licitud de compareixença d’una re-
presentant de l’Associació Dones No Estàndard
davant la Comissió per als Drets de les Dones per-
què informi sobre les activitats de l’entitat (tram.
356-00527/07). Sol·licitud. Acord sobre la sol·licitud. p. 56

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Benestar i Família davant la Comissió de
Política Social perquè expliqui l’actuació del seu
departament amb relació als suposats maltracta-
ments patits per una nena que va ésser ingressada
d’urgència a l’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona,
el 5 de març de 2006 (tram. 356-00529/07). Sol·lici-
tud i tramesa a la Comissió. p. 56

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Comarcal del Gironès i dels alcal-
des de Salt i d’Aiguaviva davant la Comissió de
Política Territorial perquè expliquin el posicionament
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de les entitats que representen amb relació als pro-
jectes d’ampliació de l’autopista AP-7 i la carretera
N-II i del tren de gran velocitat (tram. 356-00530/07).
Sol·licitud. p. 57

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Interior davant la Comissió de Política So-
cial perquè expliqui l’actuació del seu departament
amb referència als suposats maltractaments infligits
a la nena ingressada el 5 de març de 2006 a l’Hos-
pital Vall d’Hebron, de Barcelona (tram. 356-00532/
07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 57

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Interior davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre la coor-
dinació policial i l’actuació dels Mossos d’Esquadra
en el cas de maltractament d’una nena pels seus
pares a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram.
356-00533/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 57

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques davant
la Comissió de Política Territorial perquè expliqui les
circumstàncies i les responsabilitats de l’esfondra-
ment al túnel de la L1 del metro de Barcelona, a
l’estació de la Sagrera, el 13 de març de 2006 (tram.
356-00535/07). Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 57

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

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost proposada pel
conseller d’Economia i Finances per informar de la
liquidació dels pressupostos de la Generalitat per
als exercicis del 2004 i el 2005 (tram. 355-00130/
07). Substanciació. p. 58

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost perquè el con-
seller d’Economia i Finances informi sobre l’execu-
ció i la liquidació dels pressupostos de la Generali-
tat corresponents als anys 2004 i 2005 (tram.
355-00131/07). Substanciació. p. 58

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural proposada pel conseller d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació per donar
compte de les polítiques de recerca del seu depar-
tament (tram. 355-00137/07). Sol·licitud i tramesa a
la Comissió. p. 58

4.53.15. Sessions informatives i comparei-
xences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones

Compareixença de representants de
Dones de la Unió de Pagesos davant la Comissió
per als Drets de les Dones perquè expliquin les
aportacions d’aquesta entitat al I Congrés del Món
Rural (tram. 357-00224/07). Substanciació. p. 58

Compareixença de la Sra. Remei Sipi,
de l’Associació E’Waiso i Ipola, davant la Comissió
per als Drets de les Dones perquè expliqui la situa-
ció de les dones immigrants a Catalunya (tram. 357-
00226/07). Substanciació. p. 58

Compareixença de la secretària gene-
ral de Joventut davant la Comissió d’Estudi de la
Situació de les Polítiques de Joventut a Catalunya
perquè presenti els resultats del procés participatiu
en l’elaboració de la futura llei de polítiques de jo-
ventut (tram. 357-00305/07). Substanciació. p. 58

Compareixença de la presidenta de la
Comissió Dona i Ciència davant la Comissió per als
Drets de les Dones perquè informi sobre el Programa

de desenvolupament de les polítiques de dones en
l’àmbit de l’educació superior i la recerca del Consell
Interuniversitari de Catalunya (tram. 357-00313/07).
Acord de tenir la sessió de compareixença. p. 59

Compareixença de representants del
Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya Pro Drets
davant la Comissió per als Drets de les Dones per-
què informin sobre els treballs que duu a terme
aquesta organització (tram. 357-00314/07). Acord
de tenir la sessió de compareixença. p. 59

Compareixença d’una representant de
l’Associació Dones No Estàndard davant la Comis-
sió per als Drets de les Dones perquè informi sobre
les activitats de l’entitat (tram. 357-00315/07). Acord
de tenir la sessió de compareixença. p. 59

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques al conseller
primer (tram. 330-00096/07). Coneixement. p. 59

Encàrrec del despatx de la consellera
de Salut a la consellera de Cultura (tram. 330-
00098/07). Coneixement. p. 60

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

Memòria d’activitats del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya corresponent a l’exerci-
ci del 2005 (tram. 334-00092/07). Sol·licitud de ses-
sió informativa i tramesa a la Comissió. p. 60

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là de Finances corresponent al quart trimestre del
2005 (tram. 334-00093/07). Presentació i tramesa a
la Comissió. p. 60

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là del Crèdit Agrari corresponent al període gener-
setembre del 2005 (tram. 334-00094/07). Presenta-
ció i tramesa a la Comissió. p. 61

4.70.10. Altres comunicacions

Informe de l’actuació dels fons estruc-
turals i del Fons de cohesió de la Unió Europea a
Catalunya l’any 2004 (tram. 335-00008/07). Presen-
tació. p. 61

4.90. Règim interior
4.90.05. Pressupost del Parlament

Diputats interventors per al període
pressupostari del 2006 (tram. 231-00003/07). p. 61

Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges corresponent a l’exer-
cici del 2005 (tram. 232-00008/07). p. 61

4.90.10. Càrrecs i personal

Fi de la comissió de serveis d’una fun-
cionària. p. 64

Resolució de 8 de març de 2006 de la
secretària general del Parlament, d’adscripció en
comissió de serveis de la senyora Eva Martos i Sesé. p. 64

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de tècnic/a de comptabilitat de
l’Oïdoria de Comptes del Parlament (tram. 500-
00032/07). Convocatòria. Nomenament de l’òrgan
qualificador. p. 65
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de creació del Fons d’acció territo-
rial de l’educació superior
Tram. 200-00028/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 80, 02.03.2006, DSPC-P 71

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de març
de 2006, ha debatut el Dictamen de la Comissió de
Política Cultural referent al Projecte de llei de creació
del Fons d’acció territorial de l’educació superior i les
esmenes reservades pels grups parlamentaris.

Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que esta-
bleix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalu-
nya, i d’acord amb els articles 112 i 113 del Reglament
del Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya següent:

LLEI DE CREACIÓ DEL FONS D’ACCIÓ TERRITORIAL DE

L’EDUCACIÓ SUPERIOR

PREÀMBUL

A Catalunya avui hi ha un ampli consens en l’evidència
del paper rellevant dels centres d’educació superior en
llur territori d’influència més immediat. En aquest sen-
tit, els esmentats centres esdevenen peces essencials del
desenvolupament econòmic i social de l’entorn respec-
tiu, especialment pel que fa a la formació del capital
humà, la realització d’activitats de recerca bàsica i apli-
cada, el suport a la innovació i l’esperit emprenedor, la
internacionalització mitjançant programes de mobilitat
d’estudiants i investigadors, la creació d’empreses i, en
general, el foment de la cultura i el coneixement.

L’impacte principal dels centres d’educació superior en
el territori, però, a curt termini, és la despesa directa dels
estudiants, del professorat i de la resta de personal, i tam-
bé la despesa que l’Administració pública i els mateixos
centres aboquen en el territori on estan situats.

En l’àmbit demogràfic, aquest factor té efectes positius
sobre la dimensió, l’estructura, la mobilitat i la interna-
cionalització de la població. En l’àmbit econòmic, en
millora la renda local i regional, l’estructura productiva,
el mercat de treball i la mobilitat. En l’àmbit tecnològic,
contribueix a la difusió més àmplia de la tecnologia i de
la ciència, i genera externalitats de coneixement que
potencien la innovació empresarial, tot promovent la
creació d’empreses de base tecnològica que revitalitzen
els sectors existents i en fomenten de nous. En l’àmbit
urbanístic, té efecte sobre la revalorització dels espais
urbans i rurals, i també sobre l’habitatge i l’activitat co-

mercial. En l’àmbit cultural, activa l’oferta i la demanda
de productes i serveis culturals, i especialment el clima
cultural de la regió. En l’àmbit educatiu, té efectes posi-
tius sobre la qualitat i la taxa d’activitat, atès que la pro-
ximitat dels centres d’educació superior redueix el cost
d’aquesta educació per als estudiants i, consegüentment,
incrementa la demanda d’estudis superiors. En l’àmbit
social, la influència dels estudiants i del mateix centre
repercuteixen en una millora de la qualitat de vida i la
imatge de la zona geogràfica on estigui situat el centre,
a més de contribuir a la identitat d’aquesta zona. La uni-
versitat, a més, pot esdevenir una plataforma ideal per a
divulgar el concepte de sostenibilitat.

Aquests elements que configuren la vinculació dels
centres d’educació superior amb el territori més imme-
diat constitueixen el que s’ha anomenat «la tercera
missió de les universitats».

A Catalunya, la descentralització de les universitats
després del traspàs de competències en matèria d’uni-
versitats a la Generalitat ofereix exemples dels efectes
positius que tenen aquests centres en la respectiva zona
geogràfica d’influència. És inqüestionable l’impacte de
la Universitat de Lleida, de la Universitat de Girona, de
la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat de Vic
i dels diferents campus de la Universitat Politècnica de
Catalunya en les ciutats de llurs territoris, i també l’im-
pacte de la Universitat Oberta de Catalunya en el con-
junt del país. També és destacable l’efecte que han tin-
gut alguns centres d’educació superior en l’àmbit local,
com els centres de Manresa, Mataró, Igualada, Tortosa
i Vilanova i la Geltrú, entre altres, que han contribuït
d’una manera activa al desenvolupament local.

També és molt rellevant la presència de centres de su-
port presencial per als estudis superiors no presencials,
que permeten prestar serveis de suport docent als estu-
diants que empren recursos docents a distància.

El suport econòmic a l’activitat territorial –o tercera
missió– dels centres d’educació superior ha estat di-
vers: així, mentre unes universitats són finançades mit-
jançant un model de distribució de recursos que se’ls
aplica de manera pràcticament idèntica, d’altres es fi-
nancen mitjançant un contracte programa, i altres cen-
tres d’educació superior vinculats, adscrits o de suport
a universitats no reben cap ajut econòmic del Govern.
En tot cas, cap dels mecanismes de suport econòmic
establerts per la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya, no té en compte aquesta tercera
missió, que ha d’ésser abordada, necessàriament, mit-
jançant mecanismes de rang legislatiu diferenciats del
model de distribució actual per tal de poder-ne singu-
laritzar el tractament, fet des d’una perspectiva de dis-
criminació positiva dels més desfavorits.

En reconeixement de la tasca tan important que acom-
pleixen aquests centres d’educació superior i per tal
d’incentivar-ne els efectes positius en el territori, es
planteja la creació d’un fons d’acció territorial de l’edu-
cació superior com a instrument financer i de cohesió
territorial de la Generalitat, destinat a incentivar el
manteniment d’estudis i centres universitaris, i de cen-
tres de suport o centres associats, amb la finalitat de
consolidar tots els efectes positius que origina l’exis-
tència d’un centre d’educació superior.

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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ARTICLE 1. CREACIÓ DEL FONS

Es crea el Fons d’acció territorial de l’educació supe-
rior, de caràcter finalista, amb l’objecte de contribuir al
finançament de les actuacions que duguin a terme les
universitats i altres beneficiaris en el marc d’aquesta
llei.

ARTICLE 2. FINALITAT

La finalitat del Fons és promoure, reordenar i consoli-
dar l’activitat territorial dels seus beneficiaris en el des-
envolupament del territori.

ARTICLE 3. BENEFICIARIS

1. Poden ésser beneficiaris del Fons d’acció territorial
de l’educació superior les universitats i els centres del
sistema universitari de Catalunya següents:

a) Les universitats públiques.

b) Els centres adscrits a les universitats públiques.

c) Les universitats d’educació a distància amb finança-
ment públic.

d) Les universitats privades promogudes per adminis-
tracions públiques.

2. També poden ésser beneficiaris del Fons d’acció ter-
ritorial de l’educació superior els ens locals que facilitin
infraestructures de suport a la docència universitària a
les universitats i als centres adscrits a què fa referència
l’apartat 1.

ARTICLE 4. DOTACIÓ

1. L’aportació de la Generalitat al Fons d’acció territo-
rial de l’educació superior s’ha d’establir anualment en
els pressupostos generals per a cada exercici i no pot
ésser inferior al 2% de l’import global anual de la do-
tació assignada al finançament de les universitats públi-
ques de Catalunya.

2. El Fons d’acció territorial de l’educació superior
s’adscriu al departament de la Generalitat responsable
de la gestió i l’execució de les polítiques d’universitats
i de recerca.

ARTICLE 5. BASES DE DISTRIBUCIÓ

S’han d’establir per reglament els criteris de distribu-
ció de la dotació del Fons d’acció territorial de l’edu-
cació superior i la determinació dels seus beneficiaris,
d’acord, entre altres, amb els factors següents:

a) El pressupost de la universitat o el centre.

b) El grau de desenvolupament social i econòmic de la
zona geogràfica o el sector econòmic amb una especi-
al rellevància territorial d’influència de la universitat o
el centre.

c) L’impacte previst en la dinamització del territori o en
la innovació empresarial d’un determinat sector econò-
mic amb una rellevància estratègica territorial especial.

ARTICLE 6. PROCEDIMENT

El procediment de participació en el Fons d’acció ter-
ritorial de l’educació superior, la determinació de les
actuacions objecte de finançament i llur percentatge, els

continguts dels projectes i la resta de requisits necessa-
ris per a poder participar en el Fons s’han d’establir en
la normativa que desplegui aquesta llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’autoritza el conseller o consellera competent en ma-
tèria d’universitats i recerca a dictar, en el termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les nor-
mes necessàries per a desplegar-la i aplicar-la.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya i té efectes econòmics a partir de l’1 de gener de
2007.

Palau del Parlament, 2 de març de 2006

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual

Llei del Pla estadístic de Catalunya
2006-2009
Tram. 200-00032/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
302)

Al BOPC núm: 302, a la pàgina 41

On diu: «...Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació (CTTI), d’acord amb les directrius
europees i del Ministeri d’Administracions Públi-
ques…»

Ha de dir: «...Centre de Telecomunicacions i Tecnolo-
gies de la Informació (CTTI), en harmonia amb les
directrius d’eEurope i del Ministeri d’Administracions
Públiques…»

1.01.01.
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1.01.10. NORMES DE RÈGIM INTERIOR

Modificació de llocs de treball del Par-
lament
Tram. 221-00022/07

Aprovació: Mesa del Parlament, sessió
del 14.03.2006

MESA DEL PARLAMENT

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
març de 2006, ha aprovat la modificació de llocs de tre-
ball del Parlament de Catalunya següent:

NOVA ESTRUCTURA DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ RE-
SULTAT DE LA MODIFICACIÓ

1. Creació amb alta a la Relació de nous llocs de treball

Nom del lloc: Coordinador/a d’assessorament lingüís-
tic en comunicació

Grup: A

Nivell: 16

Tipus: Comandament

Cos o escala: Lingüistes

Funcions: Responsable de l’assessorament, la supervisió
i la correcció lingüístiques relatives a la comunicació
verbal, audiovisual i de premsa del Departament de Co-
municació, sota la dependència orgànica i funcional del
cap del Departament. S’encarrega de l’adequació lin-
güística dels textos periodístics i dels actes institucionals
que se li encomanin, destinats als mitjans audiovisuals i
telemàtics encarregats pels òrgans parlamentaris, el Pre-
sident o la Secretaria General. Assessora a requeriment
dels òrgans parlamentaris o la Secretaria General en ora-
tòria i retòrica parlamentàries i en ortologia i elocució
formal. Elabora els criteris d’adequació lingüística apli-
cats en la seva tasca i un llibre d’estil per a la comunica-
ció oral i audiovisual del Departament, i vetlla per l’ac-
tualització permanent d’aquest. Aporta l’assessorament
tècnic lingüístic al cap del Departament.

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

Nom del lloc: assessor/a lingüístic/a

Grup: A

Nivell: 13

Tipus: Singular

Cos o escala: Lingüistes

Funcions: Presta assessorament especialitzat en matèria
d’adequació lingüística en l’àmbit oral, audiovisual i de
premsa. Estudia i elabora propostes d’adequació lingüís-
tica i formal en relació amb les esmentades matèries
d’acord amb les normes gramaticals, d’estil i formals

vigents; participa en l’establiment d’aquests criteris lin-
güístics i formals, i en general acompleix les altres fei-
nes de caràcter lingüístic que li encomani el o la Coor-
dinador/a d’assessorament lingüístic en comunicació.

Provisió: concurs específic

Dotació: 2

NOVA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENT D’EDICIONS COM

A RESULTAT DE LA MODIFICACIÓ

2. Alta per creació del lloc de treball

Nom del lloc: Tècnic/a de coordinació de la producció
de publicacions

Grup: A/B

Nivell: 12

Cos: (*)

Titulació: títol de doctor, de llicenciat, d’enginyer, d’ar-
quitecte o equivalent o títol d’enginyer tècnic, de diplo-
mat universitari de primer cicle, d’arquitecte tècnic, de
formació professional de tercer grau o equivalent.

Tipus: Comandament

Funcions: Assisteix el cap del Departament d’Edicions
en la coordinació de la producció del Departament i
exerceix les competències que li delega. S’encarrega de
la recepció, quan escaigui, i la distribució de la docu-
mentació. Estableix la previsió de la producció i n’efec-
tua el seguiment a fi de complir els terminis previstos.
Vetlla per la immediatesa i la qualitat de la difusió edi-
torial. Determina els criteris d’emmagatzematge dels
suports informàtics per optimar-ne l’ús i el control pos-
teriors dels materials emprats en les tasques de produc-
ció. Coordina, d’acord amb les directrius del cap de
Departament, el personal de l’Àrea de Publicacions
Oficials per assegurar la bona marxa i la productivitat
dels processos de preimpressió i postedició.

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

2 bis. Baixa per supressió del lloc

Nom del lloc: cap de l’Àrea d’Edicions Parlamentàries

Grup: A/B

Nivell: 12

Tipus: Comandament

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

3. Alta i modificació de la denominació per canvi
d’adscripció del lloc i canvi de funcions

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Gestió de les Transcrip-
cions

Grup: A

Nivell: 15

Tipus: Comandament

Cos o escala: Lingüistes
1.01.10.
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Funcions: dirigeix, coordina i supervisa les tasques de
transcripció i correcció de les sessions parlamentàries,
i les d’altres actes que se’ls encomani; coordina i super-
visa el seguiment i la tutela dels professionals externs
que realitzin la transcripció i la correcció; supervisa la
formació i perfeccionament dels professionals externs
que realitzin la transcripció i correcció dels textos ob-
jecte de publicació; fa la revisió general final del text i
en supervisa el lliurament per a la publicació impresa
o electrònica; elabora i actualitza els criteris de trans-
cripció i les normes a aplicar i coordina el control i se-
guiment del conjunt de circuits de distribució de les
unitats de transcripció i correcció; coordina l’actualit-
zació dels criteris de transcripció, correcció i redacció
dels textos d’aquesta àrea.

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

3 bis. Baixa de lloc de treball del Departament de Ser-
veis Lingüístics

Nom del lloc: cap de l’Àrea de Transcripció

Grup: A

Nivell: 15

Tipus: Comandament

Cos o escala: Lingüistes

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

4. Alta en el Departament d’Edicions per modificació
i canvi d’adscripció del lloc

Nom del lloc: assessor/a lingüístic/a

Grup: A

Nivell: 13

Tipus: Singular

Cos o escala: Lingüistes

Funcions: S’encarreguen del control i la supervisió de
la correcció i verificació de les transcripcions de les
sessions parlamentàries i les d’altres actes que se’ls
encomanin, amb vista a assegurar-ne la integritat, la
fidelitat, la textualitat i l’adequació lingüística, segons
els criteris establerts; redacten els titulars i altres textos
d’aclariment o referència que acompanyen les trans-
cripcions; elaboren i lliuren el text final per a la seva
publicació impresa o electrònica; fan el seguiment i la
tutela dels professionals externs pel que fa al nivell de
qualitat de les transcripcions i correccions que realitzin;
participen en l’establiment dels criteris de correcció i
redacció de les transcripcions i acompleixen les altres
feines de caràcter lingüístic que els encomana el cap o
la cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions.

Provisió: concurs específic

Dotació: 3

4 bis. Baixa per supressió de llocs de treball

Nom del lloc: corrector/a redactor/a

Grup: A

Nivell: 13

Tipus: Base

Cos o escala: Lingüistes

Provisió: concurs general

Dotació: 6

5. Alta en el Departament d’Edicions per canvi d’ads-
cripció del lloc de treball

Nom del lloc: Responsable de coordinació tècnica de la
transcripció

Grup: B/C

Nivell: 10

Tipus: Singular

Formació específica: nivell D de català

Cos o escala: Administradors parlamentaris

Funcions: Estableix i assegura el funcionament correcte
i els circuits de treball, interns i externs, adequats per a
obtenir els treballs de transcripció en les diverses fases
d’elaboració i correcció, deixar-los disponibles per als
assessors lingüístics i fer-los consultables per a les per-
sones i els serveis autoritzats, i porta a cap les tasques
que en deriven o les encomana a la persona o les per-
sones que té sota el seu comandament directe.

Provisió: concurs específic

Dotació: 1

Nom del lloc: Tècnic/a de la transcripció

Grup: C

Nivell: 8

Tipus: Base

Formació específica: nivell D de català

Cos o escala: Administradors parlamentaris

Funcions: Dóna assistència i suport administratiu al/la
responsable de la coordinació tècnica de la transcripció
i porta a terme, seguint les instruccions d’aquest/a, les
tasques derivades dels treballs de transcripció en les
diverses fases d’elaboració i correcció.

Provisió: concurs general

Dotació: 1

5 bis. Baixa en el Departament de Serveis Lingüístics
per supressió del Departament i canvi d’adscripció

a) Nom del lloc: Responsable de coordinació tècnica de
la transcripció

b) Nom del lloc: Tècnic/a de la transcripció

1.01.10.
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6. Alta per creació del lloc de treball

Nom del Lloc: Secretari/ària

Grup: C

Nivell: 7

Tipus: Base

Funcions: És el responsable de la gestió administrativa
dels magatzems i dels estocs del Departament; coordi-
na la distribució de les publicacions venals i no venals;
fa el manteniment de les bases de dades conjuntament
amb el secretari del departament i, si escau, en crea;
tramita els relligats de les publicacions oficials; gesti-
ona les trameses de correspondència informativa en
suport tradicional i en suport electrònic; gestiona l’ar-
xiu fotogràfic del departament; vetlla pel reciclatge dels
residus de paper i cartró d’acord amb les directrius del
cap o la cap de Departament d’Edicions, i dóna suport
a les diferents àrees quan les necessitats del Departa-
ment ho requereixen.

Dotació: 1

7. Alta per creació d’un nou lloc de treball

Nom del lloc: Editor/a

Grup: C

Nivell: 8

Tipus: base

Cos o escala: cos d’administradors parlamentaris

Funcions: Fan els treballs propis de la preimpressió i la
postedició de les publicacions oficials vetllant per la
qualitat de la publicació i d’acord amb els terminis es-
tablerts. A més, produeixen les publicacions parlamen-
tàries i donen suport tècnic als centres gestors de la
cambra. S’ocupen del tractament i la reproducció dels
textos, vetllant per llur integritat i fidelitat; en fan l’ade-
quació ortotipogràfica; tenen cura de l’aplicació de la
imatge corporativa en les publicacions que produeixen;
fan el tractament i la integració de gràfics i d’imatges,
i s’encarreguen de l’enviament a la impremta o de la
materialització en el suport que escaigui. Duen a terme
el disseny i la maquetació, si escau, de noves publica-
cions parlamentàries. També s’ocupen de la producció
d’aquelles publicacions que no es realitzen integrament
al Departament

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

ALTA DE NOUS LLOCS DE TREBALL DEPENDENTS DE LA

SECRETARIA GENERAL I MODIFICACIÓ D’UN LLOC DE TRE-
BALL D’AQUESTA SECRETARIA GENERAL

8. Creació d’un nou lloc de treball

Nom del lloc: Coordinador/a dels serveis d’assessora-
ment lingüístic

Grup: A

Nivell: 16

Tipus: Comandament

Cos o escala: Lingüistes

Funcions: dirigeix i coordina els serveis d’assessora-
ment lingüístic; supervisa els criteris d’adequació lin-
güística dels textos parlamentaris i aquells altres que es
sotmetin a la seva consideració, sota la dependència
orgànica i funcional de la Secretària general; coordina
l’elaboració i l’actualització del Manual de redacció i
estil dels textos normatius i declaratius del Parlament
de Catalunya.

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

9. Baixa per supressió d’adscripció i del lloc de treball
del Departament de Serveis Lingüistics

Nom del lloc: Àrea d’Assessorament Lingüístic

Grup: A

Nivell: 15

Tipus: Comandament

Cos o escala: Lingüistes

Provisió: Concurs específic

Dotació: 1

10. Alta per canvi d’adscripció dels llocs i creació de
nous llocs de treball

Nom del Lloc: assessor/a lingüístic/a

Grup: A

Nivell: 13

Tipus: Singular

Cos o escala: Lingüistes

Funcions: Presten assessorament especialitzat, en les
matèries pròpies de llur disciplina, als òrgans de la
cambra i a l’administració parlamentària; fan l’estudi i
l’elaboració de les propostes d’adequació lingüística i
formal dels textos parlamentaris a les normes gramati-
cals, d’estil i formals vigents; elaboren les propostes de
versió oficial en castellà dels textos aprovats pel Parla-
ment que en requereixen; elaboren o gestionen, si s’es-
cau, traduccions a altres llengües de textos a publicar
pel Parlament; participen en l’establiment dels criteris
lingüístics i formals, i acompleixen les altres feines de
caràcter lingüístic que els encomana el Coordinador/a
dels serveis d’assessorament lingüístics.

Dotació: 8

11. Alta per canvi d’adscripció de lloc per supressió del
Departament de Serveis Lingüistics

Nom del lloc: secretari/ària

Grup: C

Nivell: 7

Tipus: Base

Cos o escala: Administradors parlamentaris

Funcions: Dóna suport administratiu a les tasques del
o la Coordinador/a dels serveis d’assessorament lin-
güístic i específicament: atén i distribueix les comuni-
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cacions externes escrites, telefòniques i telemàtiques;
gestiona el sistema de consultes als intervinents de les
sessions parlamentàries; gestiona l’arxiu i l’agenda;
controla i gestiona la facturació de proveïdors; gestio-
na els permisos del personal;

Provisió: concurs general

Dotació: 1

12. Modificació per actualització

Nom del Lloc: Cap de la Secretaria de la Secretària
general

Grup: C

Nivell: 10

Tipus: Lliure designació

Funcions: Dóna suport i assistència administratius a la
Secretària general, exerceix funcions de secretari o se-
cretària de direcció i supervisa i dirigeix el treball del
personal al seu càrrec.

Dotació: 1

13. Alta

Nom del Lloc: Secretari/ària dels membres de la Mesa
i d’alts càrrecs

Grup: C

Nivell: 9

Tipus: Lliure designació

Funcions: Donar suport i assistència administratius a
les secretaries de la Mesa i a la Cap de la Secretaria de
la Secretària general. Exercir funcions de secretari o
secretària de direcció

Dotació: 1

ANNEX

L’adscripció del personal als llocs de treball d’assessor/
a lingüistic/a a les corresponents unitats administrati-
ves, d’acord amb el que es disposa en aquesta modifi-
cació de la RLT, es farà efectiva en el moment de la fi-
nalització del procés selectiu corresponent a la oferta
d’ocupació pública de l’any 2006 del cos de lingüístes
del Parlament de Catalunya, mitjançant el corresponent
concurs de mèrits.

En el període transitori que transcorri des de aquesta
reforma i la finalització del procés selectiu esmentat
anteriorment, el personal interí o en comissió de serveis
que en l’actualitat ocupa un lloc de corrector/a redac-
tor/a al Departament de serveis lingüístics a l’Àrea de
Transcripció, serà nomenat lingüista del Parlament de
Catalunya i adscrit provisionalment a les vacants d’as-
sessor/a lingüístic/a, que s’aproven en aquesta modifi-
cació de la RLT, prestant els seus serveis en l’Àrea de
Gestió de les Transcripcions del Departament d’Edici-
ons, llevat d’un d’ells, que serà adscrit com a assessor/
a lingüístic/a al Departament de Comunicació sota la
dependència del Coordinador o de la Coordinadora
d’assessorament lingüístic/a en comunicació.

La senyora Maria Rosa Duran, funcionària del cos de
lingüistes del Parlament de Catalunya que actualment
ocupa un lloc de correctora redactora, es adscrita defi-
nitivament per reorganització a un lloc d’assessor/a
lingüistic/a de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions

Així mateix, atès que el lloc de treball de secretari/ària
dels membres de la Mesa i d’alts càrrecs que actual-
ment ocupa la senyora Teresa Casas, ha estat objecte de
reclassificació per actualització motivada per les funci-
ons que actualment té assignades l’esmentat lloc de tre-
ball, s’adscriu definitivament a un lloc de lliure desig-
nació com a Cap de la Secretaria de la Secretària
General a la senyora Teresa Casas i Vives.

Palau del Parlament, 14 de març de 2006

Secretària primera President del Parlament
Anna Miranda i Torres Ernest Benach i Pascual

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 372/VII del Parlament de
Catalunya, sobre el desenvolupament
de models per al tractament i la recu-
peració de les dones que són víctimes
de la violència
Tram. 250-00778/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 36, 07.03.2006, DSPC-C 303

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
7 de març de 2006, ha estudiat el text de la Proposta de
resolució sobre la construcció d’un parc de pisos pont
per a víctimes de maltractaments, de titularitat de la
Generalitat (tram. 250-00778/07), presentada pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg.
26828).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
desenvolupant els models i les xarxes d’atenció especi-
alitzada que ofereixin els recursos necessaris per al
tractament i la recuperació de les dones que són vícti-
mes de la violència, d’acord amb el Programa per a
l’abordatge integral de les violències contra les dones
2005-2007.

Palau del Parlament, 7 de març de 2006

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau
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Resolució 373/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la creació d’una uni-
tat d’expertesa per a l’atenció de la fi-
bromiàlgia i la síndrome de la fatiga
crònica a l’Hospital Universitari de Gi-
rona
Tram. 250-00800/07

Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 36, 07.03.2006, DSPC-C 303

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia
7 de març de 2006, ha estudiat el text de la Proposició
no de llei sobre la creació d’una unitat d’expertesa per
a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga
crònica a l’Hospital Universitari Josep Trueta, de Giro-
na (250-00800/07), presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 26827).

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar la
possibilitat de crear una unitat d’expertesa per a l’aten-
ció de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga cròni-
ca a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep
Trueta, la qual pugui començar a atendre els malalts
l’any 2006.

Palau del Parlament, 7 de març de 2006

El secretari La presidenta de la Comissió
Esteve Vilanova i Vilà  Carme Capdevila i Palau

Resolució 379/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual es designa un
membre del Consell Assessor de Rà-
dio i Televisió Espanyola a Catalunya
Tram. 284-00032/07

Adopció: Ple del Parlament
Sessió núm. 81, 16.03.2006, DSPC-P 72

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de
març de 2006, d’acord amb el que disposa l’article 6
del text refós de la Llei reguladora del Consell Asses-
sor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya, apro-
vat pel Decret 198/1982, del 7 de juliol, ha adoptat la
següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya designa la senyora Marta
Vidal i Marco membre del Consell Assessor de Ràdio
i Televisió Espanyola a Catalunya, atesa la renúncia del
senyor Francesc Sánchez i Archs.

Palau del Parlament, 16 de març de 2006

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

1.15. MOCIONS

Moció 54/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre els càrrecs locals d’elecció
pública
Tram. 302-00167/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 81, 16.03.2006, DSPC-P 72

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de març
de 2006, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els drets i els deures dels càrrecs
electes locals (tram. 302-00167/07), presentada pel
diputat Sr. Miquel Àngel Estradé i Palau, del Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 38092).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139
del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

Atesa la necessitat i l’oportunitat de garantir i reforçar
el conjunt de drets i deures dels càrrecs locals d’elecció
pública, i amb l’objectiu de millorar les condicions en
les quals duen a terme llur tasca i enfortir els
instruments i la participació democràtica en el món
local, el Parlament de Catalunya insta el Govern que,
amb el consens previ amb les entitats municipalistes,
defineixi un estatut del càrrec local d’elecció pública
que inclogui, com a mínim, els aspectes següents:

a) Definir un règim d’incompatibilitats i de diferents
modalitats de dedicació que ofereixi als càrrecs locals
d’elecció pública un marc laboral i professional
adequat a les exigències de llurs responsabilitats.

b) Establir un marc retributiu que tingui en compte les
diverses modalitats de dedicació i estableixi les varia-
bles que, en funció de la responsabilitat, el pressupost i
el nombre d’habitants del municipi (tenint en compte els
règims municipals especials) permetin una escala  re-
tributiva clara i objectiva, una dedicació correcta i ne-
cessària dels càrrecs locals d’elecció pública, que quedi
al marge de qualsevol interès partidista i que els equipari
amb altres càrrecs d’altres administracions públiques.

1.15.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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c) Garantir, mitjançant el Fons de cooperació local de
Catalunya, que els ajuntaments puguin assumir la
retribució de llurs càrrecs d’elecció pública d’acord
amb el que estableixen els punts anteriors, especial-
ment en el cas dels municipis més petits o amb menys
recursos.

d) Consolidar els mecanismes de participació demo-
cràtica de tots els membres de l’ajuntament per tal que,
sense menystenir els drets de representació que corres-
ponen als que ocupen el govern municipal, els que
integren l’oposició gaudeixin de la rellevància institu-
cional que els correspon i puguin contribuir positiva-
ment a la governació del municipi.

e) Dignificar, en general, la tasca i la projecció pública
dels càrrecs locals d’elecció pública per tal que la
societat i les altres administracions els atorguin el
reconeixement i la consideració que es mereixen.

Palau del Parlament, 16 de març de 2006

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política educativa
Tram. 300-01019/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 81, tinguda el dia 16.03.2006
(DSPC-P 72).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
l’atenció ginecològica
Tram. 300-01020/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 81, tinguda el dia 16.03.2006
(DSPC-P 72).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la prevenció de la violència familiar i la
lluita contra aquesta forma de violèn-
cia
Tram. 300-01022/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 81, tinguda el dia 16.03.2006
(DSPC-P 72).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política en matèria de societat del
coneixement
Tram. 300-01023/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 81, tinguda el dia 16.03.2006
(DSPC-P 72).

1.20.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposició no de llei sobre la creació
d’un fons d’ajuda als municipis per a
obres d’infraestructures bàsiques en
les urbanitzacions
Tram. 250-00479/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 32 de la Comissió de Políti-
ca Territorial, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposició no de llei sobre l’accés a
l’habitatge dels veïns d’edat avançada
i amb pocs ingressos del barri del Bon
Pastor, de Barcelona
Tram. 250-00772/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment de programes de seguiment i
suport psicològic per als fills de les
víctimes de la violència de gènere
Tram. 250-00890/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió per als Drets de les Dones en la
sessió núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

Proposició no de llei sobre la gratuïtat
del peatge del túnel del Cadí per als
residents del Berguedà, l’Alt Urgell i la
Cerdanya els dies laborables
Tram. 250-00956/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposició no de llei sobre l’establi-
ment d’un servei d’urgència en el man-
teniment dels ascensors dels blocs
d’habitatges gestionats per l’empresa
Adigsa
Tram. 250-00974/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un vial de connexió entre la
carretera N-II i l’autopista C-32, a l’oest
del polígon industrial de Valldegata-
Draper, al terme municipal d’Arenys de
Mar (Maresme)
Tram. 250-00983/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del pas de vianants entre Arenys
de Munt i Arenys de Mar (Maresme), a
l’altura de la riera d’Arenys
Tram. 250-00984/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

2.10.25.
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Proposició no de llei sobre el tram
pendent d’execució de l’eix viari de la
carretera C-15
Tram. 250-01000/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals i el sistema de col·-
lectors del sector de can Carreres, de
Calella i Pineda de Mar (Maresme), així
com llur connexió a la xarxa general
Tram. 250-01006/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposta de resolució sobre la senya-
lització d’àrees de serveis properes a
l’autovia A-2
Tram. 250-01028/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposta de resolució sobre els ajuts
relatius als danys causats pels tempo-
rals al Baix Empordà
Tram. 250-01030/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposta de resolució sobre el desen-
volupament del Projecte de construc-
ció i millorament de la carretera T-321,
des de l’enllaç de la carretera T-310
fins a Vilanova d’Escornalbou (Baix
Camp)
Tram. 250-01031/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposta de resolució sobre el desen-
volupament del Projecte de construc-
ció i millorament de la carretera T-320,
des de l’enllaç de la carretera T-313
fins a Botarell (Baix Camp)
Tram. 250-01033/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un nou accés a Torelló (Oso-
na) des de la carretera C-37
Tram. 250-01035/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

Proposta de resolució sobre el trans-
port públic que comunica la ciutat de
Barcelona amb l’aeroport del Prat
(Baix Llobregat)
Tram. 250-01036/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

2.10.25.
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Proposta de resolució sobre les nego-
ciacions amb el Govern de l’Estat per
a eixamplar el riu Escrita, a Espot (Pa-
llars Sobirà)
Tram. 250-01042/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 32, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 307).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’impacte per
als ciutadans de Catalunya de la reor-
ganització de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària que projecta el
Govern de l’Estat
Tram. 302-00164/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 81,
tinguda el dia 16.03.2006 (DSPC-P 72).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la projecció
exterior de la cultura catalana
Tram. 302-00165/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 81,
tinguda el dia 16.03.2006 (DSPC-P 72).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’organització
territorial de Catalunya
Tram. 302-00166/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 81,
tinguda el dia 16.03.2006 (DSPC-P 72).

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 ferroviària
Tram. 200-00036/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
298 i 303)

Al BOPC 298, a la pàgina 28, a les recomanacions de
la Ponència de l’article 36

On diu: «”[...] motivar aquesta qualificació així ho
aconsellin.”

»La ponència no recomana l’adopció [...]»

Ha de dir:  «”[...] motivar aquesta qualificació així  ho
aconsellin.”

»L’apartat 2 de l’article 36 passa a ser apartat 3.

»La ponència no recomana l’adopció [...]»

Al BOPC 303, a la pàgina 25, al títol de la disposició
addicional vuitena:

On diu: «[...] Catàleg de les infraestructures i els serveis
del sistema ferroviari de transport públic.»

Ha de dir:  «[...] Catàleg de les infraestructures i els
serveis del sistema de transport públic.»

Projecte de llei de regulació del servei
públic d’atenció de trucades d’urgèn-
cia i de creació de l’entitat de dret pú-
blic Centre d’Atenció i Gestió de Tru-
cades d’Urgència 112 de Catalunya
Tram. 200-00047/07

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37358).

D’acord amb l’article 96 del Reglament, s’acorda que
sigui tramitat pel procediment d’urgència i que els ter-
minis, a partir d’aquest moment, siguin reduïts a la
meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.03.2006.

2.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei de foment de la ciència
i la innovació i d’ordenació de la recer-
ca
Tram. 200-00048/07

Text presentat
Reg. 37492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 28 de febrer de 2006, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta del conseller d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informació s’aprova l’Avantprojecte de
llei de foment de la ciència i la innovació i d’ordenació
de la recerca i s’autoritza l’esmentat conseller perquè el
presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present
Certificat a Barcelona, l’u de març de dos mil sis.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els principis bàsics d’aquesta Llei s’inspiren en els
objectius de la Unió Europea establerts en el Consell
Europeu de Lisboa de l’any 2000, a través dels quals i
basant-se en el coneixement, Europa ha d’esdevenir
més competitiva i dinàmica, capaç de créixer econòmi-
cament d’una manera sostenible amb més i millors
llocs de treball i amb una major cohesió social, objec-
tiu que es va concretar en el Consell Europeu de Bar-
celona de l’any 2002.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en el seu
article 9.7 la competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya en l’àmbit de recerca, sens perjudici del que
disposa l’art. 149.1.15 de la Constitució espanyola
quant al foment i coordinació general de la investiga-
ció científica i tècnica.

L’Estatut també recull en el seu art. 12.1.2 la competèn-
cia exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria
d’Indústria, que inclou la innovació tecnològica, la re-
cerca industrial i les activitats destinades a l’ordenació
dels sectors industrials, d’acord amb les bases i l’orde-
nació de l’activitat econòmica general i la política mo-
netària de l’Estat.

L’aprovació del Pla de Recerca i Innovació ha significat
per a Catalunya un fort avenç ja que per primer cop es
dissenya la política d’innovació de Catalunya de forma
coordinada amb les institucions que avui tenen entre els
seus objectius la creació de nou coneixement científic, en
especial les Universitats i els organismes de R+D.

Afavorir la innovació tecnològica i millorar-ne la trans-
formació de la recerca generada pel sector públic, en
especial en els departaments universitaris, els centres e
instituts de recerca, així com en les unitats de recerca
clínica dels hospitals de la Xarxa Catalana de Salut, és
avui un dels principals reptes de Catalunya.

Fins ara, les polítiques afavoridores de la innovació
tecnològica i la dinamització de la transferència de
coneixement i tecnologia han estat realitzades des del
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial
(CIDEM). Les accions realitzades per estructurar el
sistema d’innovació català en el seu doble vessant,
l’atenció sobre els sectors empresarials tradicionals,
fortament arrelats al nostre país, amb el sectors relaci-
onats amb les noves tecnologies, han estat auxiliades
per l’activitat innovadora de les nostres universitats i
centres de recerca, que han estat atentes als canvis pro-
duïts a Europa en el sector d’educació superior des de
la declaració de Lisboa a l’any 2000 i el posterior do-
cument elaborat per la Comissió Europea «Les univer-
sitats en la nova economia del coneixement».

El diàleg entre els agents públics de recerca i l’empre-
sa ha millorat molt en els darrers anys tot i que aquest
apropament no ha aconseguit eliminar encara algunes
de les barreres entre ambdós sectors ni tampoc la man-
ca d’idees innovadores generades mitjançant la recer-
ca que incorporen al mercat.

La globalització i la dependència tecnològica continua
sent un dels principals problemes del nostre sistema
d’innovació i en aquest moment el nivell d’implicació
de les universitats i organismes de recerca en la compe-
titivitat econòmica de Catalunya encara és insuficient.

El tractament conjunt de la innovació i la transferència
dels resultats de la recerca no ha d’amagar la realitat
àmpliament acceptada que aquestes, innovació i trans-
ferència, condueixen a un millor resultat si compartei-
xen un sistema equilibrat on la recerca bàsica sigui ac-
ceptada com element bàsic fonamental. Això ho ha
comprès la UE amb la creació del Consell Europeu de
Recerca (CER) complementari de totes les altres polí-
tiques d’innovació. No obstant, el nou corrent europeu
defensor del CER, incorpora un nou discurs més adient
a les noves regles del coneixement globalitzat, on el
suport econòmic a la recerca fonamental està acompa-
nyat d’una clara política de valorització de la mateixa,
amb una atenció clara a la protecció de la propietat in-
tel·lectual i industrial.

A fi de fer créixer la competitivitat de l’economia de
Catalunya es fa del tot necessari impulsar la innovació
empresarial, seguint el camí iniciat pel Govern català
amb l’aprovació, el 16 de febrer de 2005, de l’Acord
Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
Els factors que configuren el creixement de la innova-
ció són diversos: el nivell de coneixement científic i
tecnològic de la societat, l’adaptabilitat de les nostres
empreses per aprofitar aquest coneixement i el seu crei-
xement, la disposició dels qui el posseeixen per portar-
ho a terme i la disponibilitat de capital per a empreses
innovadores, entre d’altres. L’objecte d’aquesta Llei és
incidir sobre aquests factors, promovent el coneixe-
ment, la recerca, el desenvolupament científic i tecno-

3.01.01.
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lògic i la innovació, amb el foment de la cooperació
entre els diferents agents implicats, tant públics com
privats, per tal d’impulsar el desenvolupament i, asso-
lir en aquest marc, els objectius expressats per la Unió
Europea l’assoliment dels quals es conforma també
mitjançant els Programes Marc europeus i el Consell
Europeu de Recerca.

Constitueixen objectes específics d’aquesta Llei, d’una
banda, la necessitat de donar resposta a l’especialitza-
ció creixent de les disciplines, la complexitat dels equi-
paments científics i la necessària interconnexió entre
especialitats i agents, i, de l’altra, l’adequació a una
nova concepció de la funció de la ciència (els límits
ètics de la ciència i la tecnologia, la ciència al servei de
la sostenibilitat i la protecció del medi ambient).

La Llei aporta, a més, una visió de les diferents estruc-
tures i instruments existents a Catalunya que relacionen
recerca i innovació tecnològica, així com les accions
estratègiques que defineixen el nostre model

Cal també prendre en consideració la globalització de
la ciència en el context de la globalització econòmica
i la competitivitat econòmica, més influïda pel nou
coneixement que per la mà d’obra, la complexitat en la
gestió del coneixement procedent de la recerca i el des-
envolupament tecnològic, que obliga a una major coo-
peració entre agents i actors del sistema d’innovació de
Catalunya, i, finalment, pel fet que el nou coneixement
generat a partir de la recerca fonamental és la base de
la futura aplicació de la ciència per a finalitats socials
o econòmiques.

Com a conseqüència del seu llarg recorregut la ciència
requereix, més que cap altra activitat, d’un pacte soci-
al i polític, que reforci la confiança de la societat envers
el paper de la recerca en el futur del nostre país, i que
integri el nostre sistema de ciència, tecnologia i inno-
vació en l’Espai Europeu de la Recerca.

La recerca científica ha estat tradicionalment desenvolu-
pada a Catalunya per les seves universitats, que al llarg
dels anys han consolidat la funció de la recerca com una
part intrínseca de l’activitat acadèmica. En aquest sentit,
la present Llei reconeix el paper central que juguen les
universitats en el sistema de ciència i tecnologia a Cata-
lunya, creant nous coneixements, transmetent-los per la
via de la formació d’universitaris i professionals quali-
ficats, i difonent-los i fent-los aplicables per la via de la
transferència de coneixements i de tecnologia amb d’al-
tres institucions i empreses. D’altra banda es ratifica la
importància de la Comissió Interdepartamental per a la
Recerca i la Innovació Tecnològica com a element coor-
dinador de l’acció dels Departaments de la Generalitat de
Catalunya en aquest àmbit, acció que esdevé fonamen-
tal més enllà del paper dinamitzador que han tingut en el
passat.

Si bé la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, fa referència al Capítol II del Títol I a la
recerca, transferència de tecnologia i coneixement i a
les estructures de recerca i suport a la recerca universi-
tària i en el seu Títol II també al personal acadèmic de
recerca, i la Llei 12/2005, de 17 de novembre de nova
regulació del Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial (CIDEM) fa referència en el seu Capítol I

a la transferència i la difusió de la tecnologia, i al foment
de la innovació dins del marc dels plans de recerca i in-
novació aprovats pel Govern, es fa imprescindible l’or-
denació del sistema en el seu conjunt mitjançant una llei
que abordi específicament l’àmbit de la recerca

D’altra banda, la quantitat i la diversitat de centres i
entitats dedicats actualment a R+D i a innovació a Ca-
talunya fa necessària la creació d’un nou instrument de
coordinació per tal de facilitar i d’optimitzar la gestió
que han de dur a terme aquestes entitats; és amb aques-
ta finalitat que la Llei crea l’Agència de Recerca de
Catalunya.

El sistema que configura la Llei engloba diferents
agents que ja es dediquen a activitats d’R+D i d’inno-
vació, com són les universitats, els centres de recerca o
els centres tecnològics, i d’altres de nova creació, com
ara el Consell de Recerca, Innovació i Societat del
Coneixement o l’Agència de Recerca de Catalunya.
Destaca la inclusió en el sistema de l’Institut d’Estudis
Catalans, atesa la seva trajectòria i el paper que ha dut
a terme, des del 1907, en benefici de la ciència i de la
cultura catalanes, amb la finalitat que la Generalitat de
Catalunya en garanteixi el suport. És d’aquesta mane-
ra que es pretén contribuir a la implementació del que
es coneix com a «triple hèlix de la innovació», això és,
l’estreta cooperació entre universitat, empresa i govern,
alhora que reforçar l’anomenada tercera missió de les
universitats que les vincula al seu territori més imme-
diat.

La Llei s’estructura en un títol preliminar i sis títols. El
títol preliminar defineix l’objecte de la Llei, els seus
objectius i els principis informadors de la política de
foment de la ciència i la innovació i d’ordenació de la
recerca, els quals inspiren la resta de preceptes de la
Llei.

El títol primer tracta del sistema de recerca i d’innova-
ció, en el qual es descriuen els diferents agents que l’in-
tegren en l’àmbit de Catalunya. El títol segon es refe-
reix a l’organització de l’administració de la Generalitat
de Catalunya per exercir les seves competències en
R+D i innovació, destacant el paper del Consell de
Recerca i Desenvolupament, Innovació i Societat del
Coneixement en l’assessorament de les directrius gene-
rals en polítiques relacionades amb l’objecte d’aques-
ta llei i de la Comissió Interdepartamental de Recerca
i Innovació Tecnològica com a òrgan de coordinació
entre els diferents departaments de l’Administració de
la Generalitat per a l’elaboració i l’avaluació del Pla de
Recerca i Innovació de Catalunya. El títol tercer regu-
la el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya com a
instrument de planificació del Govern de la Generali-
tat de l’R+D+I.

El títol quart està dedicat a la creació de l’Agència de
la Recerca de Catalunya, sota la figura d’entitat de dret
públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat, com a
mecanisme àgil i eficaç en la coordinació de la gestió
de la recerca, de la innovació i de la transferència de
coneixement dels centres coordinats o acreditats amb la
finalitat que puguin assolir el nivell i el prestigi neces-
saris per competir en el marc de l’Espai Europeu de
Recerca.
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Al títol cinquè, sota l’epígraf de «l’activitat investiga-
dora» es defineix el personal investigador i es regulen
els drets i deures de qui exerceix al sector públic; també
es perfilen els grans trets de l’activitat investigadora,
deixant al Govern la tasca de garantir el procés d’ava-
luació de l’activitat del personal investigador.

Finalment, el títol sisè estableix una sèrie de mesures de
foment de la recerca, del desenvolupament científic i
tecnològic i de la innovació empresarial i de la transfe-
rència de coneixement, i d’altres en forma de mana-
ment al Govern perquè dugui a terme actuacions diver-
ses als efectes de potenciar l’R+D, la innovació i la
transferència de coneixement.

En definitiva, aquesta Llei pretén que tots els agents
implicats en el sistema de recerca, desenvolupament
científic i tecnològic i innovació empresarial de Cata-
lunya participin coordinadament en la tasca de fomen-
tar la recerca, la transferència de coneixement i la inno-
vació, per tal d’assolir progressivament els objectius
fixats per la Unió Europea en aquests àmbits i garantir
un creixement sostingut i la millora del benestar.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE

En el marc de l’Estatut d’Autonomia, aquesta Llei té
per objecte el foment de la ciència i la innovació, inclo-
sa la innovació empresarial i la ordenació de la recer-
ca, amb la finalitat de millorar el benestar, el progrés,
la competitivitat i el desenvolupament sostenible de la
societat catalana.

ARTICLE 2. OBJECTIUS

Constitueixen objectius d’aquesta Llei:

a) Afavorir el desenvolupament, la transferència, l’ava-
luació i l’eficiència del coneixement científic i tecnolò-
gic i la innovació mitjançant la seva aplicació en un
marc de desenvolupament sostenible i millora de la
qualitat de vida.

b) Contribuir a la millora de la competitivitat empresa-
rial i al canvi de l’empresa i de l’estructura productiva
catalana mitjançant un procés d’innovació empresari-
al i la seva projecció internacional.

c) Enriquir el patrimoni científic i tecnològic de Cata-
lunya i incrementar la producció de noves idees i pa-
tents.

d) Donar suport a la recerca científica de les universi-
tats catalanes per tal de fer-la competitiva en el pano-
rama europeu i internacional, així com fomentar la seva
transferència a l’entorn econòmic i empresarial.

e) Impulsar la presència activa del sistema de recerca,
desenvolupament científic i tecnològic i innovació en
l’espai europeu de recerca.

f) Acréixer la competitivitat de l’economia catalana
basada en el coneixement.

g) Millorar la qualitat de l’ocupació i la formació per-
manent dels treballadors i de les treballadores, així com
la seva capacitat d’adaptació als canvis tecnològics.

h) Promoure la formació i l’activitat del personal inves-
tigador com a elements necessaris per al progrés cien-
tífic, social, econòmic, tecnològic i cultural de Catalu-
nya.

i) Afavorir la difusió i comunicació del coneixement
científic i tecnològic.

j) Impulsar la coordinació i la cooperació de les activi-
tats públiques i privades de recerca, desenvolupament
científic i tecnològic i d’innovació.

ARTICLE 3. PRINCIPIS INFORMADORS

Són principis informadors d’aquesta Llei:

a) Principi de foment de la ciència, la recerca, el desen-
volupament científic i tecnològic i la innovació.

b) Principi de coordinació, cooperació i col·laboració
entre tots els departaments del Govern i els organismes
públics i privats que desenvolupen activitats de recer-
ca, desenvolupament científic i tecnològic, transferèn-
cia de coneixement i innovació.

c) Principi d’universalitat en l’accés al coneixement
científic i tecnològic.

d) Principi d’igualtat d’oportunitats en l’activitat inves-
tigadora amb especial atenció a la igualtat d’oportuni-
tats entre homes i dones, incloent-hi l’adopció d’acci-
ons positives que actuïn sobre les barreres socials que
dificulten aquesta igualtat per tal d’equilibrar i compen-
sar les diferències socials que produeix la discrimina-
ció social per raó de sexe.

e) Principi d’acreditació dels centres públics i privats de
recerca i dels centres tecnològics.

f) Principi d’avaluació de l’activitat del personal inves-
tigador, grups i centres de recerca.

g) Principi de valoració social de la ciència, la recerca
i del desenvolupament científic i tecnològic.

h) Principi de publicitat, mèrit i capacitat en la promo-
ció professional del personal investigador del sector
públic del sistema català de recerca i transferència de
coneixement científic i tecnològic.

i) Principi d’internacionalització de les activitats de
recerca, innovació i transferència de coneixement cien-
tífic i tecnològic.

j) Principi de transferència de coneixement a les empre-
ses.

ARTICLE 4. LA INNOVACIÓ

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per innovació tota
activitat desenvolupada a l’empresa, als centres de re-
cerca, tecnològics, universitats o d’altres entitats, que
suposi millores substancials en els seus coneixements,
productes i en la gestió o processos d’organització de
la producció.

Els factors que poden portar a la innovació són plurals
però és obvi que la recerca i el desenvolupament cien-
tífic i tecnològic juguen un paper fonamental en la di-
namització del procés d’innovació. Per això la inversió
en recerca i desenvolupament enforteix la capacitat tec-
nològica de les empreses, així com la seva capacitat
d’innovació i aprenentatge.
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El Govern de Catalunya mitjançant el Pla de Recerca i
Innovació promourà la innovació en les administraci-
ons públiques amb l’objecte d’assolir una major efici-
ència en la gestió i millorar la prestació del serveis,
especialment en l’àmbit educatiu i sanitari.

ARTICLE 5. NORMES D’ÈTICA

La recerca i el desenvolupament científic i tecnològic
i l’activitat del personal investigador es despleguen
d’acord amb les normes d’ètica científica. El Govern
desenvoluparà per via reglamentària els consells d’ètica
pertinents.

TÍTOL I. EL SISTEMA DE RECERCA I D’INNOVACIÓ

ARTICLE 6. COMPOSICIÓ

1. El sistema de recerca i d’innovació esta format pel
conjunt d’entitats o estructures, públiques o privades,
que generen, desenvolupen o promouen aquestes acti-
vitats a Catalunya.

2. El sistema de recerca i d’innovació està integrat pels
següents agents:

a) Les universitats del sistema universitari de Catalunya
i els seus entorns dedicats a la recerca, com ara els hos-
pitals i instituts universitaris.

b) Els centres de recerca.

c) Els hospitals i els seus instituts.

d) Els parcs cientificotecnològics.

e) L’Institut d’Estudis Catalans.

f) L’Agència de la Recerca de Catalunya.

g) El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresa-
rial (CIDEM).

h) El Consorci de Transferència de Coneixement
(CTC) i altres entitats, qualsevulla que sigui la seva
forma jurídica, que tinguin per objecte la creació i/o la
transferència de coneixement.

i) Les empreses que despleguin activitats de recerca,
innovació empresarial, foment de la ciència i transfe-
rència de coneixement a Catalunya.

j) Les grans infraestructures de recerca i desenvolupa-
ment tecnològic.

k) Els centres tecnològics.

l) Les acadèmies científiques.

m) Els grups de recerca i altres entitats, institucions i
estructures que despleguen i/o fomenten activitats de
recerca, desenvolupament científic i tecnològic i inno-
vació no incloses en els punts anteriors que contribuei-
xen a l’avenç de la recerca, al foment de la ciència i a
la transferència de coneixement.

3. Els agents del sistema, per al desenvolupament de les
seves funcions, compten amb instruments de gestió i de
suport, com ara l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari, creada per la Llei 1/2003, d’Universitats
de Catalunya, l’Agència de Gestió dels Ajuts Universi-
taris i de Recerca, creada per Llei 7/2001, l’Agència de

la Recerca de Catalunya prevista al Títol IV de la pre-
sent Llei, la Fundació ICREA, contemplada a la Llei 1/
2003, d’Universitats de Catalunya, i la Fundació Cata-
lana per a la Recerca i la Innovació.

ARTICLE 7. UNIVERSITATS

1. Les universitats són institucions clau per al progrés
científic i tecnològic de Catalunya, tant per a la creació
de nous coneixements, com per a la seva transmissió,
difusió i vincle amb la societat i el territori i el teixit
productiu i empresarial.

2. Les universitats s’integren en el sistema de recerca i
d’innovació mitjançant les estructures definides al Ca-
pítol II del Títol I de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’universitats de Catalunya.

ARTICLE 8. ELS CENTRES DE RECERCA I ELS HOSPITALS I
ELS SEUS INSTITUTS.

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per centres de
recerca totes aquelles entitats que generen coneixement
científic i tecnològic i poden adoptar qualsevol forma
jurídica de les admeses en dret que siguin adequades a
llurs finalitats. Així, es consideren indistintament cen-
tres de recerca els generats específicament per les uni-
versitats, pels hospitals i els seus instituts, pels centres
d’educació superior, per la Generalitat, per l’Estat, per
d’altres administracions, incloses les administracions
locals, o per empreses o organitzacions sense finalitat
de lucre, radicats a Catalunya o impulsats des de Cata-
lunya.

2. Els centres de recerca de l’Estat, de la Generalitat,
d’altres administracions, o de titularitat privada, ubicats
a Catalunya desenvolupen la seva activitat en el marc
del Pla de Recerca i Innovació.

ARTICLE 9. PARCS CIENTIFICOTECNOLÒGICS

1. Els parcs cientificotecnològics previstos a l’article 24
de la Llei 1/2003 de 19 de febrer d’universitats de Ca-
talunya són elements del sistema de recerca i d’innova-
ció impulsats per la Generalitat, les universitats i altres
institucions, generalment associats a un espai físic, i
que es relacionen amb les universitats, centres de recer-
ca i altres institucions d’educació superior i empreses
per tal d’afavorir la formació i el creixement d’empre-
ses i organitzacions basades en el coneixement.

2. Els parcs cientificotecnològics són gestionats per
organismes amb personalitat jurídica pròpia que comp-
ten, com a mínim, amb presència de la universitat o
universitats promotores.

ARTICLE 10. L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

L’Institut d’Estudis Catalans, en tant que Acadèmia
Nacional de Catalunya, és una institució acadèmica
que, d’acord amb els seus estatuts, té per objecte l’al-
ta investigació científica i, principalment, la de tots els
elements de la cultura catalana. Atesa la importància de
la seva missió l’Institut d’Estudis Catalans gaudirà del
suport de la Generalitat de Catalunya en la mesura ne-
cessària perquè pugui complir amb eficiència i eficàcia
aquesta tasca. Aquest suport es concretarà en un con-
tracte programa.
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ARTICLE 11. L’AGÈNCIA DE LA RECERCA DE CATALUNYA

1. Correspon a l’Agència de la Recerca de Catalunya,
que es regula al Títol III de la present Llei, la coordina-
ció de la gestió, el seguiment i l’acreditació dels centres
de recerca impulsats, participats o finançats directa o
indirectament per la Generalitat de Catalunya o altres
administracions que acompleixen els requisits que es
prevegin reglamentàriament, així com, l’acreditació
d’aquells altres centres no coordinats que voluntària-
ment ho sol·licitin.
2. Els centres coordinats per l’Agència de Recerca de
Catalunya gaudeixen d’autonomia en la seva organitza-
ció, gestió i finançament en els termes previstos per llur
normativa específica.

ARTICLE 12. EL CENTRE D’INNOVACIÓ I DESENVOLUPA-
MENT EMPRESARIAL

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresari-
al (CIDEM) és, de conformitat amb el que estableix la
Llei 12/2005, de 17 de novembre, l’organisme respon-
sable de contribuir a la millora de la competitivitat
empresarial mitjançant el foment de la innovació, la
transferència i la difusió de tecnologia, el desenvolupa-
ment empresarial i el foment i l’atracció d’inversions
empresarials productives, tenint en compte els criteris
de re-equilibri territorial, respecte al medi ambient,
desenvolupament regional i creació d’ocupació.

ARTICLE 13. EL CONSORCI DE TRANSFERÈNCIA DE CONEI-
XEMENT

1. El Consorci de Transferència de Coneixement (CTC)
té per objecte promoure la transferència del coneixe-
ment científic generat a universitats i centres de recer-
ca al teixit social i productiu, així com la col·laboració
entre tots els agents que intervenen en aquest procés.

2. En el marc de la política de recerca, desenvolupament
i innovació, el Govern promourà actuacions específiques
dirigides a la creació d’estructures per tal d’afavorir la
transferència de coneixement científic i tecnològic per a
la innovació i l’aparició de noves idees, patents i produc-
tes, en les quals participin tant les universitats del siste-
ma universitari de Catalunya com els centres de recerca
i els centres tecnològics que voluntàriament s’hi adherei-
xin i la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 14. EMPRESES UBICADES A CATALUNYA

Les activitats de recerca, desenvolupament i transferèn-
cia de coneixement científic i tecnològic i d’innovació
empresarial de les empreses ubicades a Catalunya són
elements indispensables per garantir la seva competiti-
vitat en un entorn global, així com per preservar la seva
capacitat regular i freqüent d’adaptar-se en productes,
processos, organització interna i en estratègies de mer-
cat i d’avançar-se als canvis de l’entorn, tant en mo-
ments crítics com en moments expansius

Aquestes activitats es coordinen, en el marc del siste-
ma de recerca i innovació empresarial, tenint en compte
el Pla de Recerca i Innovació.

ARTICLE 15. LES INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES DE RE-
CERCA I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

1. S’entén per infraestructures bàsiques de recerca i
desenvolupament científic i tecnològic aquells equipa-

ments singulars que desenvolupen activitats de recerca
o presten servei als centres i estructures de recerca, tant
públics com privats, i constitueixen recursos d’alta
qualitat del sistema. La seva activitat es coordinarà en
el marc del Pla de Recerca i Innovació.

2. El Govern de la Generalitat, a proposta dels depar-
taments competents en matèria de recerca científica i
tecnològica i d’innovació, elaborarà un Pla quadriennal
d’infraestructures científiques i tecnològiques que s’in-
corporarà al Pla de Recerca i Innovació.

ARTICLE 16. CENTRES TECNOLÒGICS

Als efectes d’aquesta Llei els centres tecnològics són
entitats amb personalitat jurídica pròpia, legalment
constituïda, amb domicili social a Catalunya i sense
afany de lucre, que tenen com a objecte social contri-
buir a la millora de la competitivitat de les empreses
mitjançant la generació i desenvolupament de la tecno-
logia, així com la seva difusió i transferència.

Els centres tecnològics realitzen activitats de recerca
aplicada, desenvolupament precompetitiu i serveis, i
estan especialitzats en un tipus de tecnologia o sector,
amb criteris d’excel·lència a nivell nacional i internaci-
onal, de forma que per la seva dimensió, grau de conei-
xement, especialització i recursos tecnològics poden
prestar serveis de suport a la innovació de forma con-
tinuada. Aquests centres són acreditats pel departament
competent en matèria d’indústria.

ARTICLE 17. LES ACADÈMIES CIENTÍFIQUES

Als efectes d’aquesta Llei, les acadèmies són entitats
amb personalitat jurídica que tenen per finalitat fomen-
tar l’estudi i el conreu de les ciències en tots els seus
àmbits: humà, tècnic, social i cívic, tant en el seu ves-
sant assistencial com docent i de recerca. La seva acti-
vitat pot ser considerada en el marc del Pla de Recer-
ca i Innovació.

TÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DEL FOMENT DE

LA CIÈNCIA, DE LA RECERCA I DE LA INNOVACIÓ.

ARTICLE 18. CONSELL DE RECERCA, INNOVACIÓ I SOCIE-
TAT DEL CONEIXEMENT

Es crea, adscrit al Departament d’Universitats, Recer-
ca i Societat de la Informació, el Consell de Recerca,
Innovació i Societat del Coneixement com a òrgan de
consulta i d’assessorament del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, en relació amb les polítiques i actua-
cions en l’àmbit de la ciència, la recerca i la innovació,
especialment amb relació al compliment del Pla de
Recerca i Innovació. El Consell desenvolupa les seves
funcions sota l’impuls de la Presidència de la Genera-
litat de Catalunya.

ARTICLE 19. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

El Consell de Recerca i Desenvolupament, Innovació i
Societat del Coneixement exerceix les seves funcions
en l’àmbit de la present llei.

ARTICLE 20. FUNCIONS DEL CONSELL

El Consell té les funcions següents:
3.01.01.
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1. Assessorar sobre les directrius generals de les polí-
tiques amb repercussions sobre la ciència, la recerca i
desenvolupament i la innovació i el seu impacte econò-
mic i social.

2. Assessorar i/o informar sobre els projectes normatius
que se li proposin per raó de la seva incidència sobre la
ciència, la recerca i desenvolupament i la innovació.

3. Assessorar i/o informar sobre els instruments de pla-
nificació que afectin les polítiques de ciència, recerca
i desenvolupament i innovació i la seva aplicació i re-
percussió al sistema productiu, especialment del Pla de
Recerca i Innovació.

4. Formular informes i propostes sobre actuacions per
a la millora de les polítiques de ciència, recerca i des-
envolupament i innovació.

5. Les altres que per llei li siguin atribuïdes.

ARTICLE 21. COMPOSICIÓ

1. El president del Consell el nomena el Govern de la
Generalitat d’entre personalitats de reconegut prestigi
científic, a proposta del president o presidenta de la
Generalitat de Catalunya.

2. El Consell està integrat, a més del president o presi-
denta, per un màxim de 10 membres, designats pel
Govern de la Generalitat, a proposta, quant a sis d’ells,
de la persona titular del Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, d’entre personali-
tats de reconegut prestigi científic i professional i/o
representatives dels diferents sectors econòmics i soci-
als, una vegada escoltat, quant a dos d’ells el Consell
Interuniversitari de Catalunya. Els altres quatre mem-
bres seran personalitats de reconegut prestigi científic
i professional nomenats a proposta de la persona titu-
lar del Departament de Treball i Indústria una vegada
escoltats els agents socials,.El mandat dels membres
del Consell és de quatre anys i podran ser reelegits una
vegada.

3. Els membres del Consell tenen dret a percebre die-
tes per l’assistència a les reunions, d’acord amb el que
estableixi la normativa vigent.

4. El Consell té un director o directora, que és nomenat
o nomenada i separat o separada pel Govern de la Ge-
neralitat a proposta del president o presidenta del Con-
sell, una vegada escoltat el Consell, i que assisteix a les
sessions del Consell amb veu i sense vot.

ARTICLE 22. FUNCIONAMENT

1. El Consell subjecta la seva actuació a la normativa
sobre òrgans col·legiats i s’atendrà al Reglament intern
que ell mateix elabori.

2. El Consell actua en ple o en comissions especialitza-
des per raó dels assumptes a tractar.

3. Poden assistir al ple del Consell o a les seves comis-
sions, amb veu i sense vot, els assessors i les persones
responsables de les polítiques sectorials amb incidèn-
cia sobre aquest àmbit.

4. El Consell comptarà amb una oficina administrativa
per al seu funcionament ordinari. El director del Consell
és responsable del funcionament ordinari de la oficina

administrativa del Consell, de les convocatòries de les
sessions i de l’execució dels acords que s’hi adoptin.

ARTICLE 23. INFORMES

1. Els informes i les propostes que formuli el Consell
es realitzaran a proposta de les persones titulars dels
departaments de la Generalitat competents per raó de la
matèria, del Govern o d’altres administracions, i no
tenen caràcter vinculant.

2. Els informes s’han d’emetre en el termini màxim d’un
mes. Aquest termini es pot ampliar, atenent a la comple-
xitat de l’informe, fins a un màxim de tres mesos.

3. El Consell ha d’elaborar anualment un informe so-
bre la situació de la recerca i desenvolupament, la inno-
vació i la societat del coneixement a Catalunya, i ha
d’incloure les propostes i les observacions que calguin
per facilitar el seu desenvolupament. L’informe anual
ha d’ésser publicat i lliurat al Govern.

4. Correspon al Consell informar les memòries de se-
guiment i avaluació del PRI que elabori la CIRIT.

5. El Consell podrà plantejar per iniciativa pròpia la
realització d’informes i propostes.

ARTICLE 24. COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE RECER-
CA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

1. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Inno-
vació Tecnològica (CIRIT), desenvolupa les seves fun-
cions sota la Presidència i impuls del president o pre-
sidenta de la Generalitat, i és l’òrgan col·legiat de
coordinació interdepartamental de les competències de
la Generalitat en matèria de foment de la ciència, recer-
ca i desenvolupament científic i tecnològic per a la in-
novació empresarial i transferència de coneixement,
així com de coordinació de l’avaluació de les accions
que se’n derivin.

2. La CIRIT, en col·laboració amb els departaments
competents en matèria de foment de la ciència, recer-
ca i desenvolupament científic tecnològic i innovació,
és l’òrgan competent per a l’elaboració i l’avaluació del
Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, d’acord amb
les prioritats, generals i sectorials, de la política de re-
cerca i d’innovació aprovades pel Govern i en base a les
directrius marcades per l’informe anual del Consell de
Recerca i Desenvolupament, Innovació i Societat del
Coneixement.

3. A la CIRIT correspon proposar la programació de la
política del Govern de la Generalitat en les matèries
que puguin afectar el foment de la ciència, la recerca i
el desenvolupament científic i tecnològic i la innovació.

4. La composició i el règim de funcionament de la
CIRIT és aprovat per decret del Govern, d’acord amb
la normativa que és d’aplicació als òrgans col·legiats de
l’Administració de la Generalitat.

TÍTOL III. EL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ DE CATALUNYA

ARTICLE 25. EL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ DE CATA-
LUNYA

1. El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya és l’ins-
trument de planificació del Govern de la Generalitat per
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crear les bases i el desenvolupament del sistema cata-
là de recerca i innovació per un període quadriennal i
amb una avaluació i readaptació constants en funció
dels indicadors d’avaluació i control que s’estableixin.

2. El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya té com
a finalitats afavorir l’avenç científic i tecnològic de
Catalunya i contribuir a l’assoliment d’una economia
més competitiva i dinàmica basada en el coneixement,
així com d’una societat de major progrés i benestar,
mitjançant la recerca, el foment de la ciència i el foment
de la innovació.

ARTICLE 26. OBJECTIUS DEL PLA DE RECERCA I INNOVA-
CIÓ DE CATALUNYA

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya s’ha d’ori-
entar d’acord amb els objectius següents:

a) Incrementar la dimensió, la qualitat i l’eficiència del
sistema de recerca, desenvolupament científic i tecno-
lògic i la innovació i habilitar els recursos necessaris en
capital humà, infraestructures i mitjans econòmics.

b) Potenciar la transferència de tecnologia perquè es
tradueixi en innovació, s’incrementi la base tecnològica
de les empreses i s’asseguri la sostenibilitat del teixit
industrial.

c) Vertebrar un model de recerca, transferència de co-
neixement i d’innovació a Catalunya, durable, sosteni-
ble i generador de beneficis per a la societat.

n) Incorporar la perspectiva de gènere en la investiga-
ció i en totes les activitats de recerca i tecnocientífiques,
així com visibilitzar les aportacions de els dones en
aquests àmbits.

ARTICLE 27. CONTINGUT DEL PLA DE RECERCA I INNOVA-
CIÓ DE CATALUNYA

1. El Pla l’integren programes de foment de la ciència,
recerca, desenvolupament científic i tecnològic, d’inno-
vació i transferència de coneixement que, ajustant-se
als objectius establerts i als principis de la present Llei
i d’acord amb les prioritats, generals i sectorials de la
política d’innovació aprovada pel Govern, projecti pro-
moure la Generalitat de Catalunya.

2. El Pla coordina les actuacions dels departaments
amb competències que puguin afectar el foment de la
ciència, la recerca, el desenvolupament científic i tec-
nològic i la innovació empresarial a fi de garantir-ne la
consistència amb les prioritats.

ARTICLE 28. ELABORACIÓ, APROVACIÓ, SEGUIMENT I AVA-
LUACIÓ DEL PLA DE RECERCA I INNOVACIÓ

1. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Inno-
vació Tecnològica, en col·laboració amb els departa-
ments competents en matèria de recerca, desenvolupa-
ment científic i tecnològic i innovació, elabora el
contingut de la proposta del Pla de Recerca i Innovació,
d’acord amb els objectius i principis d’aquesta Llei i de
les prioritats, generals i sectorials, de la política d’inno-
vació aprovades pel Govern, i en dóna trasllat als depar-
taments competents.

2. El Govern de la Generalitat aprova el Pla de Recer-
ca i Innovació, a proposta dels departaments compe-

tents i de l’informe previ i preceptiu del Consell de
Recerca, Innovació i Societat del Coneixement.

3. L’elaboració dels informes i memòries de seguiment
i avaluació del conjunt del Pla de Recerca i Innovació
es realitza a través del CIRIT.

4. La revisió dels informes i memòries de seguiment i
avaluació del PRI, així com l’aprovació de l’avaluació
del PRI correspon al Consell de Recerca i Desenvolu-
pament, Innovació i Societat del Coneixement.

ARTICLE 29. FINANÇAMENT DEL PLA DE RECERCA I INNO-
VACIÓ DE CATALUNYA

1. El Pla de Recerca i Innovació es finança amb les
aportacions dels diferents departaments de la Genera-
litat de Catalunya i de la resta d’elements integrants del
sistema de recerca, desenvolupament científic i tecno-
lògic i d’innovació.

2. Els departaments competents en matèria de recerca,
desenvolupament científic i tecnològic i d’innovació
són els que realitzen la coordinació dels mecanismes de
finançament del Pla.

TITOL IV. L’AGÈNCIA DE LA RECERCA DE CATALUNYA

ARTICLE 30. CREACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

1. Es crea l’Agència de la Recerca de Catalunya com a
entitat de dret públic de la Generalitat que ajusta la seva
activitat al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia
i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves
funcions.

2. L’Agència de la Recerca de Catalunya es regeix per
les disposicions d’aquesta Llei; pel Decret Legislatiu 2/
2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text re-
fós de la Llei de l’Estatut de l’Empresa Pública Cata-
lana; pels seus estatuts, i per la resta de l’ordenament
jurídic aplicable.

3. Els estatuts de l’Agència són aprovats per decret del
Govern de la Generalitat i han de determinar, com a
mínim, les funcions dels òrgans de govern; la compo-
sició i el funcionament del Consell d’Administració i el
nomenament dels seus membres; l’estructura orgànica
interna, les normes de funcionament i el règim d’im-
pugnació dels actes.

4. L’Agència de Recerca de Catalunya s’adscriu al de-
partament d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-
mació, el qual n’establirà les directrius i n’exercirà el
control d’eficàcia i eficiència a través de la direcció
general que en tingui atribuïdes les competències.

ARTICLE 31. OBJECTIUS I FUNCIONS

1. L’Agència de la Recerca de Catalunya té per objec-
te contribuir a la millora de la qualitat i la competitivi-
tat de la recerca a Catalunya, mitjançant la coordinació
de la gestió de la recerca, el desenvolupament científic
i tecnològic i la transferència de coneixement dels cen-
tres acreditats, per tal que assoleixin el nivell i el pres-
tigi necessaris en el marc de l’espai europeu de recer-
ca i l’acreditació dels que ho sol·licitin.

2. Per assolir aquest objectiu, l’Agència de la Recerca
de Catalunya té com a objectius específics:
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a) Articular les relacions entre els centres de recerca
coordinats.

b) Implantar models d’avaluació de la recerca, el des-
envolupament i la transferència de coneixement cientí-
fic i tecnològic en els centres coordinats o acreditats.

c) Identificar i aprofitar les sinergies i les economies
d’escala dels centres coordinats en les seves activitats
de gestió i organització de la recerca, el desenvolupa-
ment i la transferència de coneixement científic i tecno-
lògic.

d) Potenciar la recerca disciplinària i interdisciplinària
i la transferència de coneixement entre els centres de
recerca, les universitats i les empreses, així com la
mobilitat del personal investigador.

e) Millorar la percepció social de la recerca científica
i tecnològica per tal de contribuir a la consolidació de
la societat del coneixement a Catalunya.

3. Són funcions de l’Agència de la Recerca de Catalu-
nya:

a) La coordinació de la gestió dels recursos humans,
econòmics i materials destinats al desenvolupament
dels centres de recerca coordinats, impulsant la plani-
ficació sistemàtica de plans d’igualtat d’oportunitats en
relació a l’ocupació, la formació i formació professio-
nals i a les condicions de treball.

b) L’acreditació de centres de recerca coordinats i
d’aquells altres que ho sol·licitin, de conformitat amb el
procediment previst reglamentàriament.

c) L’impuls de programes de promoció d’investigadors.

d) Les altres que li siguin atribuïdes per les disposici-
ons vigents.

e) L’Agència podrà acreditar altres estructures de pro-
moció de recerca, desenvolupament i innovació que en
el futur es puguin crear amb funcions anàlogues amb
els actuals centres de recerca.

ARTICLE 32. ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de l’Agència de la Recerca de
Catalunya són:

a) El president o presidenta, que és nomenat pel Govern
a proposta del conseller o consellera del departament al
qual és adscrita.

b) El Consell d’Administració és l’òrgan superior de
govern de l’Agència, del qual s’ha de determinar, per
reglament, la composició, i s’ha de garantir la presèn-
cia de les universitats que participin en un o més cen-
tres coordinats o acreditats, el sistema de provisió, les
funcions i les normes de funcionament.

c) El director o directora, que és nomenat pel Govern
a proposta del conseller o consellera del departament al
qual és adscrita l’Agència de la Recerca de Catalunya.

ARTICLE 33. PERSONAL

El personal de l’Agència de la Recerca de Catalunya és
contractat en règim laboral. Tanmateix, els llocs de tre-
ball que impliquen l’exercici de funcions o potestats
públiques corresponen al personal funcionari que li si-
gui adscrit, d’acord amb la normativa vigent.

ARTICLE 34. PATRIMONI

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència de la Recer-
ca de Catalunya:

a) Els béns i els drets que li són adscrits.

b) Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.

2. El patrimoni de l’Agència de la Recerca de Catalu-
nya afectat a l’exercici de les seves funcions té la con-
sideració de domini públic com a patrimoni afectat a un
servei públic i, com a tal, gaudeix de les exempcions
tributàries corresponents.

3. La gestió del patrimoni s’ha d’ajustar al que esta-
bleix el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de
la Generalitat, i la resta de normativa sobre el patrimoni
de la Generalitat.

ARTICLE 35. RECURSOS ECONÒMICS

Constitueixen els recursos econòmics de l’Agència de
la Recerca de Catalunya:

a) Els que se li assignin amb càrrec als pressupostos de
la Generalitat.

b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets pro-
pis o que tingui adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques
i privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits amb
l’informe favorable del Departament d’Economia i Fi-
nances i de conformitat amb la normativa vigent.

f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.

ARTICLE 36. PRESSUPOST I CONTRACTACIÓ

1. El pressupost de l’Agència de la Recerca de Catalu-
nya es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 3/
2002, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya; el
Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empre-
sa Pública Catalana, i les lleis de pressupostos de la
Generalitat.

2. L’activitat contractual de l’Agència de la Recerca de
Catalunya s’ha d’ajustar al que estableix la normativa re-
guladora dels contractes de les administracions públiques.

ARTICLE 37. RÈGIM D’IMPUGNACIONS

1. Els actes dictats per l’Agència de la Recerca de Ca-
talunya en l’exercici de les seves potestats administra-
tives tenen la consideració d’actes administratius.

2. Els estatuts de l’Agència han de determinar el règim
d’impugnació dels actes dels seus òrgans.

ARTICLE 38. CONTROL ECONÒMIC I FINANCER

El control econòmic i financer de l’Agència de la Re-
cerca de Catalunya s’efectua pel procediment d’audito-
ria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les ope-
racions corresponents. L’auditoria ha d’ésser efectuada
o bé directament per la Intervenció General de la Ge-
neralitat o bé sota la direcció d’aquesta.
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TÍTOL V. L’ACTIVITAT INVESTIGADORA

ARTICLE 39. PERSONAL INVESTIGADOR

Als efectes de la present Llei integren el personal inves-
tigador els i les professionals, sigui quina sigui l’etapa
en què es troben de la seva carrera, que treballen en la
generació de nous sabers, coneixements, productes,
processos, mètodes i tècniques, i en la gestió dels pro-
jectes corresponents en recerca fonamental, estratègi-
ca, aplicada, desenvolupament experimental, transfe-
rència de coneixements, inclosa la transferència de
coneixement científic i l’assessorament.

El personal investigador pot exercir la seva activitat
professional en diferents àmbits: les universitats, les
empreses, els centres de recerca, les administracions,
els hospitals i altres institucions o entitats que tenen la
recerca com una de les seves activitats. En cada un
d’aquests àmbits, l’activitat investigadora es pot exer-
cir de forma complementària amb altres activitats pro-
fessionals que els siguin pròpies.

ARTICLE 40. ETAPES I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT INVES-
TIGADORA

1.A banda de les diverses figures contractuals d’insti-
tucions, empreses i administracions vinculades a la re-
cerca, la Generalitat de Catalunya vetllarà per fomen-
tar l’activitat investigadora, creant figures i itineraris
singulars que facin possible la progressió, l’intercanvi
i la continuïtat en l’activitat investigadora.

2. L’activitat investigadora a Catalunya impulsada per
la Generalitat comprèn una trajectòria professional en
diferents etapes progressives i consecutives, que es van
superant mitjançant les corresponents avaluacions po-
sitives. L’etapa inicial és la de formació predoctoral,
que condueix a l’obtenció del títol de doctor. La se-
güent, postdoctoral, de dos anys de durada, que es pot
exercir mitjançant un contracte a Catalunya o una beca
a l’estranger. La tercera, de preconsolidació, de caràc-
ter contractual, no superior a cinc anys. Necessària-
ment, una d’aquestes fases ha de ser desenvolupada en
una entitat diferent d’aquella on s’ha cursat el doctorat.
Finalment, la fase de consolidació de l’activitat inves-
tigadora.

3. El Govern garantirà un procés d’avaluació de l’acti-
vitat investigadora, i l’impulsarà mitjançant les seves
pròpies Agències, per a qualsevol persona a Catalunya,
tant a la universitat com a les institucions públiques de
recerca i al sector privat que pugui reconèixer a més
dels mèrits estrictament científics, també altres mèrits
docents, de transferència de coneixement, tecnològics,
emprenedors i/o professionals amb l’objectiu de faci-
litar el desenvolupament de l’activitat investigadora
amb mobilitat transnacional i entre el sector acadèmic
i empresarial.

ARTICLE 41. DRETS DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL

SECTOR PÚBLIC

Són drets del personal investigador del sector públic a
Catalunya, en el marc de la legislació i la negociació
laboral:

a) Dret a la formació permanent.

b) Dret a la qualitat de les infraestructures i equipa-
ments de recerca, inclosa la utilització de les tecnolo-
gies de la informació i comunicació.

c) Dret a l’estabilitat professional en un entorn de fle-
xibilitat laboral.

d) Dret a la mobilitat entre el món acadèmic i empre-
sarial, per tal de millorar la quantitat i la qualitat de la
formació, i facilitar la transferència de coneixement i
tecnologia entre els diferents agents del sistema. El
Govern adoptarà les mesures necessàries per tal de
millorar la informació i el suport pràctic i financer que
afavoreixin la mobilitat del personal investigador.

e) Dret a la progressió en la carrera professional, prè-
via avaluació positiva.

f) Dret a l’avaluació de l’activitat investigadora, mitjan-
çant sistemes que contemplin el conjunt de la tasca pro-
fessional, i que incorporin progressivament les millors
pràctiques disponibles.

g) Dret a la creació d’empreses basades en el resultat de
la recerca pública i dret a participar en els seus Consells
d’Administració en el marc de la legislació vigent.

ARTICLE 42. DEURES DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL

SECTOR PÚBLIC

Són deures del personal investigador del sector públic
a Catalunya, en el marc de la legislació i la negociació
laboral:

a) Deure de respectar els límits ètics de la recerca per
tal de salvaguardar la societat, persones i l’entorn de
possibles riscos derivats de la seva activitat.

b) Deure de mobilitat, per tal de contribuir a la millo-
ra de la recerca i la transferència de coneixement cien-
tífic de Catalunya.

c) Deure de sotmetre a avaluació la seva activitat en
l’àmbit de la present Llei.

d) En el cas de personal investigador de l’àmbit univer-
sitari, deure de compatibilitzar l’activitat investigado-
ra amb activitats docents, d’assessorament i de suport
científic quan sigui d’interès general.

TÍTOL VI. MESURES DE FOMENT

ARTICLE 43. INVERSIÓ EN R+D I EN INNOVACIÓ

1. En el marc de les prioritats generals i sectorials del
Pla de Recerca i Innovació i de la política d’innovació
empresarial, en el pressupost de la Generalitat de Ca-
talunya s’establiran les dotacions corresponents a la
inversió en R+D i en Innovació dels departaments i
entitats públiques amb l’objectiu d’assolir i mantenir un
nivell d’inversió pública i privada sobre el PIB que
concordi amb els objectius establerts per la Unió Euro-
pea.

2. El Govern de la Generalitat adoptarà les mesures
pertinents per tal d’afavorir la disponibilitat de sòl per
a usos científics i tecnològics en condicions econòmi-
ques favorables.

3. El Pla d’inversions en recerca, i desenvolupament
tecnològic és l’instrument específic per finançar les
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infraestructures i els equipaments que es requereixen
per a l’execució de les polítiques de recerca. El Pla té
caràcter pluriennal i és aprovat pel Govern.

ARTICLE 44. FINANÇAMENT DE LES UNIVERSITATS

1. L’estructura del model de finançament de les univer-
sitats que, d’acord amb l’article 118.2 de la Llei 1/
2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, ha
d’establir el departament competent en matèria d’uni-
versitats, ha de vincular una part de la millora del finan-
çament de cada universitat als resultats en transferèn-
cia de coneixement i de tecnologia a les empreses i al
finançament addicional de la recerca que duen a terme,
a través de la figura del contracte programa.

2. En el marc dels contractes programa amb les univer-
sitats públiques es concretaran els objectius i finança-
ment dels projectes específics de recerca i de transfe-
rència de coneixements. S’atendrà prioritàriament el
suport als grups de recerca i instituts de les universitats,
la valorització de la recerca i els projectes estratègics,
prenent també en consideració els resultats de les em-
preses creades per iniciativa d’aquests entorns..

3. Els contractes programa dels centres de recerca hau-
ran de preveure mesures compensatòries a les univer-
sitats pels costos que aquestes han d’assumir com a
conseqüència de la cessió de personal investigador i de
la prestació de serveis de les seves plataformes tecno-
lògiques.

ARTICLE 45. AJUTS, BEQUES I SUBVENCIONS

El Govern desenvoluparà reglamentàriament el règim
específic dels ajuts, beques i subvencions en l’àmbit de
la recerca, el desenvolupament científic i tecnològic i la
innovació, basant-se en els principis de publicitat,
transparència i control, d’acord amb els objectius de la
present Llei.

ARTICLE 46. INCENTIUS FISCALS

1. El Govern instrumentarà les mesures fiscals adequa-
des per tal d’impulsar la promoció de la recerca, el des-
envolupament científic i tecnològic, la innovació i la
transferència de coneixement.

ARTICLE 47. DIFUSIÓ DE LA CIÈNCIA

1. La Generalitat de Catalunya i, especialment, els mit-
jans de comunicació que aquesta promou, vetllaran per
la difusió, comunicació i foment de la ciència, la recer-
ca, el desenvolupament científic i tecnològic, la inno-
vació i la transferència de coneixement.

2. El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació desenvoluparà un Pla de comunicació i
difusió científica quadriennal, d’acord amb el Pla de
Recerca i Innovació.

ARTICLE 48. FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA

1.Les universitats s’han de comprometre amb el desen-
volupament econòmic i social del país mitjançant la
sensibilització i la formació dels i les estudiants en la
cultura emprenedora com una nova manera de realitza-
ció personal i de participació en el progrés de la nostra
societat, emprant el conjunt de valors d’ètica i respon-
sabilitat corporativa.

2.La Generalitat aprovarà programes específics de fo-
ment de l’emprenedoria entre els i les joves, els i les
estudiants universitaris i els investigadors de Catalunya

3.El departament competent en matèria d’universitats
ha d’establir incentius per promoure un perfil més
emprenedor en l’àmbit de la recerca i la transferència
de tecnologia de les universitats del sistema universitari
de Catalunya.

4. Els departaments competents en matèria d’indústria
i universitats han de consolidar i reforçar les unitats o
serveis universitaris de suport a la creació d’empreses
basades en el coneixement o de base tecnològica amb
l’objectiu de fomentar les iniciatives empresarials. Així
mateix el departament competent en matèria d’indús-
tria ha d’afavorir la creació d’entorns innovadors i les
activitats de transferència de tecnologia a les empreses
amb la finalitat d’afavorir el seu procés d’innovació
mitjançant el desplegament de xarxes de transferència
tecnològica.

ARTICLE 49. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

La Generalitat de Catalunya promourà i impulsarà l’ús
del català en aquelles actuacions que impliquin trans-
ferència, difusió i comunicació del coneixement cien-
tífic, tecnològic i d’innovació a la societat.

ARTICLE 50. PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

La Generalitat de Catalunya garantirà l’exercici efectiu
de la igualtat d’oportunitats per a homes i dones en les
activitats de recerca, desenvolupament científic i tecno-
lògic i d’innovació.

ARTICLE 51. INICIATIVES LOCALS EN RECERCA, DESENVO-
LUPAMENT I INNOVACIÓ

El Govern de la Generalitat col·laborarà amb els ens
locals per impulsar i coordinar les iniciatives locals que
tinguin per objecte el foment de la recerca, el desenvo-
lupament i la innovació mitjançant la creació d’empre-
ses i la transferència de coneixement.

ARTICLE 52. POLÍTIQUES DE CAPITAL RISC

1. La política de capital risc del Govern de la Genera-
litat tindrà per objectiu optimitzar el nombre i el perfil
de les empreses capitalitzades. El Departament compe-
tent en matèria d’economia concentrarà la tinença de
fons i aportarà el seu coneixement expert en la gestió de
fons, mentre que els altres departaments aportaran la
seva funció prescriptora.

2. El Govern de la Generalitat promourà mesures per
desenvolupar l’oferta de capital risc i altres fòrmules de
capitalització de projectes empresarials, ja sigui facili-
tant una major participació de capital privat o mitjan-
çant les aportacions públiques de la mateixa Generali-
tat.

ARTICLE 53. FINANÇAMENT A LES PIMES PER A FOMEN-
TAR LA INVERSIÓ EN R+D

1. Els diversos departaments i organismes públics amb
actuacions de finançament a PIMES valoraran especi-
alment aquells projectes que a més de la seva qualitat
i adequació als requeriments sol·licitats, es signifiquen
pel seu component innovador. L’Institut Català de Fi-
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nances establirà línies de crèdit per afavorir el finança-
ment d’activitats de les empreses petites i mitjanes en
projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

2. El Govern de la Generalitat fomentarà especialment
l’activitat de la Societat de Garantia Recíproca catala-
na per a l’accés al finançament d’aquells projectes
empresarials amb perfil innovador.

ARTICLE 54. PLATAFORMES D’INNOVACIÓ

Els departaments competents en matèria d’indústria i
d’universitats i recerca fomentaran la creació de plata-
formes d’innovació mitjançant l’agrupació i la col·labo-
ració entre empreses i les universitats del sistema uni-
versitari de Catalunya i altres entitats i centres de
recerca i tecnològics per a la realització de projectes
conjunts de recerca i desenvolupament tecnològic, mit-
jançant la convocatòria d’ajuts amb aquesta finalitat.

ARTICLE 55. PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI

1.Les universitats públiques facilitaran la mobilitat del
seu personal docent i investigador contractat perquè
pugui dur a terme tasques de recerca a través de l’ator-
gament d’excedències i altres mesures similars i del
reconeixement de l’antiguitat durant el temps que rea-
litzin tasques de recerca fora de la universitat.

2.El Govern instrumentarà mesures que possibilitin la
col·laboració del personal docent i investigador en em-
preses.

ARTICLE 56. MESURES PEL FOMENT DE LA INVERSIÓ PRI-
VADA EN R+D I EN INNOVACIÓ

El departament competent en matèria d’indústria ha de
fomentar la inversió en R+D i en innovació mitjançant
la convocatòria d’ajuts a empreses per a la realització
de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic,
la subcontractació de projectes a centres tecnològics i
grups de recerca i la realització de projectes en coope-
ració entre empreses i altres agents del sistema de re-
cerca i innovació.

ARTICLE 57. LA VALORITZACIÓ DE LA RECERCA PÚBLICA

1. Amb la finalitat de fer més eficient i eficaç el siste-
ma de ciència i que s’aprofiti al màxim el coneixement
per fer progressar social i econòmicament el nostre
país, es promourà la valorització de la recerca bàsica,
augmentant la cadena de valor a través de les potenci-
alitats horitzontals que dóna el nostre sistema d’R+D.

2. Els investigadors de Catalunya tindran el deure de
seguir les polítiques de valorització i protecció, si és el
cas, que es desenvolupin mitjançant estructures especí-
fiques creades a l’efecte.

3. Les universitats, centres de recerca i altres instituci-
ons promotores d’R+D promouran les estructures de
suport, així com els instruments oportuns, que facilitin
als investigadors la possibilitat de valoritzar la seva re-
cerca, establint uns procediments pautats, públics i jus-
tos que incentivin la transparència dels resultats de les
seves recerques.

4. En l’avaluació dels resultats de les institucions gene-
radores de coneixement a través d’R+D s’utilitzaràn
mecanismes i indicadors d’acompliment que tinguin en

consideració la gestió professional de la valorització, la
protecció i la creació posterior de valor de la recerca
bàsica. Aquest indicador serà igualment utilitzat per
desenvolupar models de finançament de les Universi-
tats, centres de recerca acreditats i altres institucions de
recerca.

5. Per tal de millorar la gestió de sistemes i resultats de
la transferència de coneixement, el Govern establirà un
mètode de recollida i anàlisi estadístic de dades que en
prengui en consideració les diferents vies i la seva di-
fusió. El Govern fixarà periòdicament, mitjançant el
Pla de Recerca i Innovació, objectius per tal de docu-
mentar els avenços assolits en la realització dels objec-
tius establerts.

ARTICLE 58. LA PROMOCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTU-
AL I INDUSTRIAL

1. La Generalitat crearà un fons específic que, utilitzant
un procediment transparent i de lliure concurrència,
s’empri per mantenir i negociar les patents que es rea-
litzin com a resultat de la recerca i en base a processos
de transferència adients. Una part dels beneficis de la
negociació i venda de patents haurà de retornar als pro-
pis investigadors, i als departaments o centres de recer-
ca on s’han generat.

2. La transferència de coneixement i tecnologia al sec-
tor privat es realitzarà seguin les normes que de forma
general es desenvolupin a tal efecte, sempre en el marc
de la pròpia responsabilitat social corporativa.

ARTICLE 59. LA COMERCIALITZACIÓ DELS RESULTATS DE

LA RECERCA

Les institucions generadores de coneixement resultant
de l’R+D promouran les normes internes adients per
desenvolupar el programa de comercialització del seu
portafoli de patents i de coneixement protegit, en dona-
ran a conèixer públicament els seus resultats i promou-
ran la coordinació de les diferents unitats responsables
d’aquesta activitat.

ARTICLE 60. CREACIÓ D’EMPRESES DE BASE TECNOLÒGI-
CA RESULTANT DE LA RECERCA

1. Els contractes programa de les universitats i els cen-
tres de recerca incorporaran entre els seus objectius
estratègics mecanismes d’anàlisi per determinar la con-
veniència de que alguns dels seus resultats de l’R+D,
convenientment protegits, puguin transformar-se en
una nova empresa de base tecnològica.

2. Les Universitats i els centres de recerca facilitaran la
incorporació del seu personal en les activitats de crea-
ció d’una nova empresa resultant de la recerca.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ÚNICA

El Govern, elaborarà un Pla per a la contractació de
tècnics de suport a la recerca, al desenvolupament cien-
tífic i tecnològic i a la innovació empresarial a les uni-
versitats, als centres de recerca i a les empreses. El Pla
contemplarà les mesures i els mecanismes específics en
aquest àmbit de les universitats i als centres de recerca.
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DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

1. La Generalitat, amb l’objectiu de fer eficaç aquesta
llei ha de fer un seguiment de les magnituds i els indi-
cadors del sistema de recerca, desenvolupament cien-
tífic i tecnològic i d’innovació de Catalunya en compa-
ració amb l’espai europeu de recerca.

2. El pressupost de la Generalitat de cada exercici in-
clourà les dotacions necessàries pel finançament de la
recerca per tal d’assolir els objectius establerts pel go-
vern en el marc de les previsions establertes per la UE
pel que fa al pes d’aquesta despesa en relació al conjunt
del PIB.

3. Als efectes del que prescriuen els apartats 1 i 2 s’au-
toritza el Govern de la Generalitat a adoptar les mesu-
res de caràcter reglamentari necessàries per a materia-
litzar aquests compromisos.

SEGONA

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

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text del projecte de Llei de Foment de la Ciència i la
Innovació i d’Ordenació de la Recerca, aprovat pel
Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de
28 de febrer de 2006.

2. Memòria justificativa de l’avantprojecte de Llei de
Foment de la Ciència i la Innovació i d’Ordenació de la
Recerca, elaborada per la Direcció General de Recerca
del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, de 6 de febrer de 2006.

3. Memòria econòmica de l’avantprojecte de Llei de
Foment de la Ciència i la Innovació i d’Ordenació de la
Recerca, elaborada pel Gabinet Tècnic del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció, de 30 de gener de 2006.

4. Informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat sobre
l’avantprojecte de Llei de Foment de la Ciència i la
Innovació i d’Ordenació de la Recerca, de 20 de de-
sembre de 2005.

5. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de
7 de febrer  de 2006, en relació amb l’avantprojecte de
Llei de Foment de la Ciència i la Innovació i d’Ordena-
ció de la Recerca.

6. Informe sobre l’avantprojecte de Llei de Foment de
la Ciència i la Innovació i d’Ordenació de la Recerca,
elaborat per la Direcció General d’Innovació i Organit-
zació de l’Administració del Departament de Governa-
ció i Administracions Públiques de 6 de febrer de 2006.

7. Informe Interdepartamental d’impacte de gènere
sobre l’avantprojecte de Llei de Foment de la Ciència
i la Innovació i d’Ordenació de la Recerca, emès per
l’Institut Català de les Dones el 3 de febrer de 2006.

8. Dictamen sobre l’avantprojecte de Llei de Foment de
la Ciència i la Innovació i d’Ordenació de la Recerca

del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya,
de 21 de novembre de 2006.

9. Informe sobre la creació de l’Agència de Recerca de
Catalunya, emès per la Direcció General de Recerca del
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació el 9 de gener de 2005.

10. Resposta al tràmit d’audiència de la Llei de tots els
Departaments de la Generalitat:

10.1 Departament de la Presidència

10.2 Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

10.3 Departament de Benestar i Família

10.4 Departament de Comerç, Turisme i Consum

10.5 Departament de Cultura

10.6 Resposta al tràmit d’audiència del Departament
d’Economia i Finances

– Informe de la Direcció General de Pressupostos i
Tresor de 06.02.2006

– Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament
d’Economia de 07.02.2006

– Informe de l’ Assessoria Jurídica del Departament
d’Economia de 24.02.2006

10.7 Departament d’Educació

10.8 Departament de Governació i Administracions
Públiques

10.9 Departament d’Interior

10.10 Departament de Justícia

10.11 Departament de Medi Ambient i Habitatge

10.12 Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques

10.13 Department de Relacions Intitucionals i Partici-
pació

10.14 Departament de Salut

10.15 Departament de Treball i Indústria

11.1 Certificat del Consell Interuniversitari de Catalu-
nya de 27 de febrer de 2006, amb relació al debat de
l’avantprojecte de Llei de Foment de la Ciència i la
Innovació i d’Ordenació de la Recerca per part de la
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i de la
Comissió de Recerca del Consell Interuniversitari de
Catalunya.

11.2 Resposta al tràmit d’audiència de la Llei de la
Universitat de Barcelona.

11.3 Resposta al tràmit d’audiència de la Llei de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

11.4 Resposta al tràmit d’audiència de la Llei de la
Universitat Politècnica de Catalunya.

11.5 Resposta al tràmit d’audiència de la Llei de la
Universitat Rovira i Virgili.

12. Resposta al tràmit d’audiència de la Llei dels se-
güents centres de recerca:

12.1 Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
3.01.01.
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12.2 Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol

12.3 Institut d’Estudis Catalans

12.4 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Ca-
talunya

13. Certificat del secretari general del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de
3 de març de 2006, relatiu a la documentació de l’ex-
pedient del projecte de Llei de Foment de la Ciència i
la Innovació d’Ordenació de la Recerca.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei reguladora de l’ac-
cés a l’entorn de les persones amb
discapacitat acompanyades de gos-
sos d’assistència
Tram. 202-00067/07

Debat de totalitat: Ple del Parlament

Sessió núm. 81, tinguda el dia 16.03.2006 (DSPC-P 72)

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 21.03.2006 al 27.03.2006).

Finiment del termini: 28.03.2006; 9:30 hores.

Proposició de llei d’implantació d’una
deducció fiscal per l’adquisició d’obres
d’art
Tram. 202-00075/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió i Carme-Laura Gil i Miró, dipu-

tats del Grup Parlamentari Convergència i Unió d’acord
amb l’article 100 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenten per a la seva tramitació la següent Pro-
posició de llei:

PROPOSICIÓ DE LLEI D’IMPLANTACIÓ D’UNA DEDUCCIÓ

FISCAL PER L’ADQUISICIÓ D’OBRES D’ART

PREÀMBUL

L’objectiu de posar l’art i la cultura en general a l’abast
de tothom forma part de les prioritats de qualsevol
Govern amb l’objectiu de millorar la formació de la
població i contribuir, per tant, al progrés general de la
societat.

El foment de la creativitat ha de ser l’eix vertebrador de
les polítiques culturals. En aquest sentit, des de les ins-
titucions públiques cal facilitar als creadors instruments
per desenvolupar el seu talent i fer difusió de la seva
obra. I si aquest principi és vàlid en tots els àmbits cul-
turals, encara ho és més en el camp de les arts plàsti-
ques i visuals.

En aquest àmbit també cal treballar per afavorir l’accés
de tots els ciutadans a l’art contemporani. L’elevat preu
de les obres d’art impedeix sovint aquest objectiu, aco-
tant aquesta possibilitat a persones d’elevat poder ad-
quisitiu i especial sensibilitat per l’art.

S’han d’emprendre mesures que fomentin l’interès de
la població en general per l’art, i com a conseqüència,
donar facilitats per a l’adquisició de les obres d’art, la
qual cosa ajudarà a difondre la cultura entre nous sec-
tors i dinamitzarà també l’activitat econòmica que es
mou al voltant del món cultural.

En aquest sentit es considera convenient fomentar l’ad-
quisició d’obres d’art originals d’artistes vius, per tal de
donar impuls al mateix temps als artistes novells.

En aquesta línia es proposa introduir en la part catala-
na de l’impost sobre la renda de les persones físiques
una deducció per a aquelles persones que adquireixin
una obra d’art original d’un artista viu, per import d’un
15% del valor de l’obra adquirida. Al mateix temps, la
llei estableix que per tal de poder aplicar-se la corres-
ponent deducció, el subjecte haurà d’acreditar de ma-
nera fefaent la compra de l’obra d’art.

Amb aquesta mesura no només s’incentiva la compra
d’obres d’art d’artistes vius i, conseqüentment, es fo-
menta la cultura, sinó que a més permet un major con-
trol fiscal d’aquest tipus d’adquisicions.

ARTICLE ÚNIC

Amb efectes des de l’1 de gener de 2007, en la part
corresponent a Catalunya de la quota íntegra de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, es podrà
deduir el 15 per 100 del valor de les obres d’art adqui-
rides originals d’artistes vius.

Es podrà accedir a aquesta deducció fiscal sempre i
quan s’acrediti, d’acord amb el que reglamentàriament
s’estableixi, l’adquisició de les mateixes. El límit mà-
xim de deducció per aquest concepte serà de 500 euros
per exercici fiscal.
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Núm. 307 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de març de 2006

31

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

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

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada.

Palau del Parlament, 1 de març de 2006

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

Proposició de llei d’implantació d’una
deducció fiscal en l’impost sobre la
renda de les persones físiques per
despeses culturals
Tram. 202-00076/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, i Carme-Laura Gil i Miró, dipu-
tats del Grup Parlamentari Convergència i Unió
d’acord amb l’article 100 i següents i del Reglament del
Parlament, presenten per a la seva tramitació la següent
Proposició de llei:

PROPOSICIÓ DE LLEI D’IMPLANTACIÓ D’UNA DEDUCCIÓ

FISCAL A L’IRPF PER DESPESES CULTURALS

PREÀMBUL

La identitat de Catalunya resideix en gran part en la
llengua i en la cultura catalanes i esdevé un dels patri-
monis més valuosos del nostre país i cal, no només pre-
servar-lo per a les properes generacions, sinó projectar-
lo en el futur en plena vitalitat d’ús i creativitat.

En els darrers anys, una gran part de l’accés a la mani-
festacions de la cultura d’un percentatge important de
la ciutadania es canalitza per la via dels espectacles
culturals. En aquest sentit, doncs, el recolzament a les
manifestacions culturals passa necessàriament per un
recolzament als espectacles culturals.

Els darrers anys s’ha generat un important debat soci-
al i polític al voltant de la necessitat d’impulsar políti-
ques de foment a l’assistència als espectacles de caire
cultural, sense acabar-se de concretar el pas d’aquest
debat polític i social a mesures concretes efectives.

L’assistència a espectacles culturals té efectes positius
directes en l’àmbit social, cultural i també econòmic,
constituint, per tant, un important terreny on la legisla-
ció pot contribuir a fomentar-ho, inclosa la de caràcter
tributari.

Els beneficis que s’adquireixen en assistir a aquests ti-
pus d’espectacles ho són tant a nivell personal com
generals per al conjunt de la població que hi assisteix,
la base social de la qual pot ampliar-se amb mesures
legislatives que fomentin l’assistència a espectacles
culturals. Aquest fet comporta, a la vegada, una indub-
table dinamització social i de sensibilització per la cul-
tura.

Finalment, d’un increment en l’assistència als especta-
cles, se’n beneficien també de manera directa els i les
artistes i promotors dels mateixos, suposant, per tant,
un efecte d’ajuda a l’obra cultural d’aquests i un impuls
a l’economia del sector.

Per tot això és voluntat del legislatiu català amb l’ob-
jectiu de promoure i fomentar l’ús i assistència a espec-
tacles de caire cultural, impulsar la creació d’una de-
ducció fiscal aplicable a aquelles despeses derivades de
la compra acreditada d’abonaments per a espectacles
culturals en l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques, fent ús de la capacitat normativa que Catalunya
disposa en aquest àmbit.

ARTICLE ÚNIC

Amb efectes des de l’1 de gener de 2007, en la part
corresponent a Catalunya de la quota íntegra de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques, es podrà
deduir el 20 per 100 de les despeses satisfetes per la
compra acreditada d’abonaments per a espectacles de
caire cultural. Es podrà accedir a la present deducció
sempre i quan s’acrediti, d’acord amb el que reglamen-
tàriament s’estableixi, l’adquisició dels esmentats abo-
naments. El límit màxim de deducció serà de 500 eu-
ros per exercici fiscal.

Es consideren com a espectacles de caire cultural les
representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, au-
diovisuals i cinematogràfiques, circs, l’ús de bibliote-
ques, arxius i centres de documentació, les visites a
museus, monuments, pinacoteques, parcs naturals i
parcs zoològics, i l’assistència a exposicions i manifes-
tacions similars.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

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

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada.

Palau del Parlament, 1 de març de 2006

Felip Puig i Godes Carme-Laura Gil i Miró
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de
Convergència i Unió Convergència i Unió
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Designació d’un membre del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 284-00030/07

Pròrroga del termini de presentació de
candidats i per a formular reserves raona-
des

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 37683).

Pròrroga concedida: 15 dies hàbils (del 13.03.2006 al
31.03.2006).

Finiment del termini: 03.04.2006; 9:30 hores,

Acord: Presidència del Parlament, sessió del 10.03.2006.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’habilita-
ció de mesures específiques per a pro-
tegir el sector de la fruita dolça
Tram. 250-01041/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CARP, 09.03.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA PER

CATALUNYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA

(REG. 37361)

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

«1. Que s’estudiï la possibilitat de que en el cas que
futures situacions de mercat aconsellin les retirades de
fruita, aquestes es puguin fer directament a les explo-
tacions, d’acord amb el que preveu la normativa euro-
pea.»

2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Es-
querra Republicana de Catalunya, Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Alterna-
tiva (2)

«2. L’establiment de funcions d’intermediació amb
l’Administració de l’Estat per tal que s’incrementin de
manera sensible i concertada els controls sanitaris a la
fruita procedent de tercers països de manera que se’n
garanteixi la qualitat alimentària a nivells semblants
als que són d’aplicació als nostres productors.

3. La posada en […]»

Proposta de resolució sobre l’accés a
les noves tecnologies i el millorament
de les connexions a Internet per als
ciutadans de Rasquera (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-01044/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CSI, 09.03.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 36407)

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

«[…] a la comarca de la Ribera d’Ebre en el termini de
sis mesos.»

Proposta de resolució sobre el millora-
ment del servei de telefonia i d’ADSL
de les indústries dels polígons indus-
trials del Garraf i del Penedès
Tram. 250-01045/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CIE, 14.03.2006

ESMENA PRESENTADA PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

I UNIÓ (REG. 36408)

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

«El Parlament de Catalunya [...] del Garraf i del Pene-
dès en el termini de sis mesos.»

3.10.20.
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Proposta de resolució sobre l’ajut eco-
nòmic extraordinari als municipis
afectats per les nevades
Tram. 250-01047/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’arranja-
ment de la carretera del pantà de Sant
Ponç
Tram. 250-01048/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37890).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació del Decret 135/1995, de desple-
gament de la Llei 20/1991, de promoció
de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprova-
ció del Codi d’accessibilitat, per a afa-
vorir que les persones amb disminuci-
ons psíquiques puguin accedir a
compartir habitatges de segona mà
que no compleixen les condicions mí-
nimes d’accessibilitat establertes per
a centres residencials
Tram. 250-01049/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’impuls
del Govern a l’adopció del domini .cat
per entitats socioculturals catalanes a
l’estranger
Tram. 250-01050/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la creació
del Registre de Càncer de Catalunya
Tram. 250-01051/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la partici-
pació de la societat civil organitzada
en la consulta que el Govern té previs-
ta per als ens locals relativa a la nova
organització territorial i sobre l’atorga-
ment del caràcter vinculant a la dita
consulta
Tram. 250-01052/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el millora-
ment del servei de telefonia al munici-
pi de l’Albiol (Baix Camp)
Tram. 250-01054/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a procurar que el Mi-
nisteri de Foment arribi a un acord
amb els ajuntaments del Maresme pel
que fa al traçat alternatiu a la N-II du-
rant el primer semestre del 2006
Tram. 250-01055/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la redac-
ció del projecte del tram de la carrete-
ra C-15 entre Puigdàlber i Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01057/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’adopció
de mesures per a facilitar la mobilitat
dels ciutadans del Maresme amb l’es-
tabliment de descomptes a l’autopista
de peatge
Tram. 250-01058/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’adquisi-
ció de l’actual seu del Departament de
Benestar i Família per a ampliar el
Museu d’Història de Catalunya
Tram. 250-01059/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a fer les gestions i
les actuacions necessàries perquè el
senyal de telefonia mòbil arribi correc-
tament als municipis de Capafonts, la
Febró i l’Albiol (Baix Camp)
Tram. 250-01060/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.
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Proposta de resolució sobre la creació
d’una comissaria dels Mossos d’Es-
quadra al municipi de Salt (Gironès)
Tram. 250-01061/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la cons-
trucció de l’Hospital Comarcal de la
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-01062/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’aporta-
ció urgent de mitjans humans i materi-
als als jutjats de Vilafranca del Pene-
dès (Alt Penedès) i sobre la creació
d’un cinquè jutjat en aquesta ciutat
Tram. 250-01064/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la gratuï-
tat de l’autopista AP-7, entre Cambrils
i Salou, mentre durin les obres de la
variant de la carretera N-340
Tram. 250-01065/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’acaba-
ment de les obres de construcció de
l’Hospital Comarcal del Vallès per a la
fi del 2007 i la seva entrada en funcio-
nament per al 2008
Tram. 250-01067/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’aplica-
ció de les actuacions tècniques neces-
sàries al riu Ripoll, al pas per Ripollet
(Vallès Occidental), en la propera fase
del Programa de lleres públiques de
l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 250-01068/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.
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Proposta de resolució sobre el reco-
neixement per la Llei orgànica de
l’educació del fet que les escoles tèc-
niques de formació professional pu-
guin elaborar un currículum especialit-
zat d’una titulació existent
Tram. 250-01069/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre el garan-
timent del dret de determinats treballa-
dors de Correus que han demandat a
l’empresa d’ésser inclosos en la cor-
responent borsa de treball
Tram. 250-01070/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37974).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la deses-
timació de l’ampliació de l’abocador
de can Mata, als Hostalets de Pierola
(Anoia)
Tram. 250-01072/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a cercar l’acord terri-
torial més ampli possible amb les ins-
titucions de l’Anoia pel que fa a la ins-
tal·lació d’infraestructures de gestió de
residus a la comarca
Tram. 250-01073/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un espai firal i temàtic dedicat
als productes de la vinya i el vi i als
atractius del Penedès a la Granada del
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01074/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre la inclu-
sió de l’envelliment de la població i de
l’increment de la immigració com a cri-
teris per a l’adjudicació d’ajuts als pro-
jectes de millora de barris, àrees urba-
nes i viles que requereixen atenció
especial.
Tram. 250-01075/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.
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Proposta de resolució sobre la modifi-
cació de la normativa per a ampliar
l’espai mínim exigible als habitatges
d’un únic espai el programa funcional
dels quals sigui com a màxim per a
dues persones
Tram. 250-01076/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’elimina-
ció del límit de sol·licituds d’ajuts per a
la millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen atenció especial
establert per a cada convocatòria
Tram. 250-01077/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 37980).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.03.2006 al 16.03.2006).

Finiment del termini: 17.03.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2006.

Proposta de resolució sobre l’equilibri
territorial de les escoles rurals del Sol-
sonès
Tram. 250-01105/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 36973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Francesc X. Ballabriga
i Cases, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’EQUILIBRI TERRITORIAL

DE LES ESCOLES RURALS DE LA COMARCA DEL SOLSONÈS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La zona escolar rural (ZER) del Solsonès està formada
per nou escoles, dues d’elles de l’Alt Urgell. Aquest
curs 2005-2006 la ZER del Solsonès té escolaritzats
115 alumnes.

El Solsonès està format per quinze municipis, els nuclis
que tenen escola rural són set: Ardèvol, Freixinet, La
Coma, Lladurs, Llobera, Navès i Sant Climent

A la capital de la comarca, Solsona, hi ha dues escoles,
una de pública CEIP Setelsis i una de concertada CCP
Arrels i a Sant Llorenç de Morunys hi ha una escola
pública.

Atès que en els últims anys hi ha hagut un progressiu
tancament d’escoles rurals a la comarca, que obliga als
infants dels municipis sense escola, (Castellar de la
Ribera, Clariana de Cardener, Odèn, Olius, Guixers, La
Molsosa) a desplaçar-se fins a l’escola designada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Atès que les escoles de Solsona estan saturades d’alum-
nes i la previsió per als pròxims anys és d’un augment
d’escolarització d’infants.

Atès que la lliure elecció del centre d’ensenyament aju-
daria a desencallar la saturació dels centres educatius
de la capital comarcal i facilitaria l’estabilitat de l’esco-
la rural.

Atès que la possibilitat d’obtenir ajuda econòmica pel
transport de nens i nenes matriculats a les escoles ru-
rals, indistintament de si els alumnes provenen de la
capital o del mateix municipi, sempre i quan la distàn-
cia superés els 3 km, fóra un incentiu perquè alguns
pares i mares decidissin escolaritzar els seus fills a les
escoles rurals.

Atès que hom considera que el transport públic fins a
les diferents escoles rurals, potenciaria l’escola rural
envers les escoles de Solsona.

Atès que hom considera que el menjador, més que un
servei, és una necessitat que pot derivar d’altres circum-
stàncies, no necessàriament lligades a la distància (lloc
i horari de treball dels pares...).

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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

1. Que les famílies dels alumnes dels municipis del Sol-
sonès sense escola (Castellar de la Ribera, Clariana de
Cardener, Odèn, Olius, Guixers, La Molsosa), puguin
escollir lliurement el centre d’ensenyament que els sigui
més convenient, i no estiguin vinculats, per norma, a
l’escola de la capital de comarca més propera.

2. Crear línies de transport per als nens i nenes matri-
culats a les escoles rurals, indistintament de si els alum-
nes provenen de la capital o del mateix municipi, sem-
pre i quan la distància superi els 3 km.
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3. Contemplar el transport públic dels alumnes de
Solsona fins a l’escola rural, de la mateixa forma que
els nens i nenes dels municipis tenen contemplades les
rutes cap a la capital comarcal.

4. Considerar el menjador, més que un servei, una ne-
cessitat que pot derivar de d’altres circumstàncies, no
necessàriament lligades a la distància (lloc i horari de
treball del pares...).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2006

Felip Puig i Godes Francesc X. Ballabriga i Cases
Portaveu G.P. CiU Diputat de G.P. CiU

Proposta de resolució sobre l’amplia-
ció del Parc Natural d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici a diversos
municipis del Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà i l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01106/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 36995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Agustí López i Pla, Di-
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ DEL PARC

NACIONAL D’AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI

A DIVERSOS MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ, EL PALLARS

SOBIRÀ I L’ALTA RIBAGORÇA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que els Ajuntaments de Vilaller, a l’Alta Ribagor-
ça, de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà, i de Rialp
i de Sort, al Pallars Sobirà, des d’uns anys ençà han fet
arribar diverses vegades al Departament de Medi Am-
bient i Habitatge la seva sol·licitud d’ampliació de la
zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Es-
tany de Sant Maurici o de l’àmbit del propi Parc en els
seus corresponents termes municipals.

Coneixedors de que aquestes propostes estan recolza-
des per entitats ambientalistes locals, com ara l’Asso-
ciació «Lo Pi Negre», i existeixen informes favorables
a l’ampliació subscrits per tècnics de l’àrea de planifi-
cació de la Direcció General del Patrimoni Natural.

Vist que aquestes propostes d’ampliació han rebut dos
vegades el vist-i-plau del Patronat del Parc Nacional.

Sabedors que la Direcció General del Patrimoni Natu-
ral ha encarregat en el seu dia a una empresa privada de
consultoria ambiental la redacció d’un estudi general,
per tal d’evitar les ampliacions que no es basin en cri-
teris científics.

Vista la voluntat dels ajuntaments pirinencs abans es-
mentats i l’excessiu lapse de temps que el Departament

de Medi Ambient i Habitatge està emprant per adoptar
decisions al respecte.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiun a:

1. Donar a conèixer als Ajuntaments de la Torre de
Capdella, de Vilaller, de Rialp i de Sort els informes i
propostes que l’empresa privada de consultoria ambien-
tal ha elevat al Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge en relació amb les ampliacions del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici als municipis
que corresponguin.

2. Aprovar definitivament abans de 5 mesos les ampli-
acions del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici proposades als termes municipals de la
Torre de Capdella, de Vilaller, de Rialp i de Sort.

Palau del Parlament, 1 de març de 2006

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

Proposta de resolució sobre la inclu-
sió de nous serveis i prestacions en la
cartera de serveis del Sistema Nacio-
nal de Salut relacionats amb l’atenció
odontològica, oftalmològica i de la sa-
lut mental
Tram. 250-01107/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37111 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Francesc Sancho i Sere-
na, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i
146 del Reglament del Parlament, presenten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE NOUS

SERVEIS I PRESTACIONS EN LA CARTERA DE SERVEIS DEL

SISTEMA NACIONAL DE SALUT RELACIONATS AMB PRESTA-
CIONS ODONTOLÒGIQUES, OFTALMOLÒGIQUES I DE SALUT

MENTAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reial Decret 63/1995, fonamentat en la Llei 14/
1986, de 25 d’abril, General de Sanitat que, en l’article
3 estableix «Els mitjans i actuacions del sistema sani-
tari estaran orientats prioritàriament a la promoció de la
salut i la prevenció de les malalties». Aquest article
també diu que «l’accés i les prestacions sanitàries es
realitzaran en condicions d’igualtat efectiva».

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat
del Sistema Nacional de Salut estableix en l’article 7
que «el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de
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Salut té per objecte garantir les condicions bàsiques i
comunes per a una atenció integral, continuada i en el
nivell adequat d’atenció». En segon lloc diu que «es
consideraran prestacions d’atenció sanitària del Siste-
ma Nacional de Salut els serveis o el conjunt de serveis
preventius, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de
promoció i manteniment de la salut dirigits als ciuta-
dans». En tercer lloc esmenta que «el catàleg compren-
drà les prestacions corresponents a la salut pública,
l’atenció primària, l’atenció especialitzada, l’atenció
sociosanitària, l’atenció d’urgències, la prestació far-
macèutica, la otroprotèsica, de productes dietètics i de
transport sanitari». A més a més, aquesta norma en l’ar-
ticle 8 estipula que «Les prestacions sanitàries del ca-
tàleg es faran efectives mitjançant la cartera de serveis
acordada en el Consell Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salut conforme amb allò que disposa la sec-
ció 2a d’aquest capítol». L’esmentada secció segona
correspon als articles 20 a 22. En aquests articles s’es-
pecifica com es desenvolupa i actualitza la cartera de
serveis. L’article 20 en concret estableix «En el si del
Consell Interterritorial s’acordarà la cartera de serveis
corresponent al catàleg de prestacions al que es refereix
l’article 7 d’aquesta Llei, que s’aprovarà mitjançant
reial decret (...)»

Des del grup parlamentari de CiU considerem que cal
actualitzar el catàleg de prestacions i, per tant, la cartera
de serveis, per tal d’incloure determinats serveis que
avui en dia són d’interès general per la ciutadania i
encara no estan inclosos a la cartera de serveis.

Atès que, des del mes de juny de l’any 2005 la comis-
sió d’assegurament, finançament i prestacions, que for-
ma part del Consell Interterritorial, va iniciar els tre-
balls per a l’elaboració d’una nova cartera de serveis,
establint les pautes i estratègies per a les tasques de
modificació de l’esmentada cartera, que des del 18 de
maig de 2005 el Consell Interterritorial ja estava treba-
llant en un esborrany del projecte de Reial Decret i
donat que, el Govern de la Generalitat forma part
d’aquest Consell Interterritorial i, per tant, pot incidir
en els canvis i novetats que s’incorporin futurament en
la cartera de serveis, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat per a què en el marc del procés d’actualització de
la cartera de serveis i prestacions del Sistema Nacional
de Salut demani al Govern de l’Estat:

1. L’establiment d’un Pla de Salut Bucodental dirigit a
la totalitat de nens i nenes d’entre 7 i 15 anys i a les
persones amb discapacitat amb independència de la
seva edat.

2. El desenvolupament d’una xarxa de serveis relacio-
nats amb la salut mental, que incloguin, entre d’altres,
activitats de qualitat, rehabilitació i integració social,
temps lliure, atenció domiciliària, recolzament a les
famílies, reinserció laboral i allotjament tutelat amb
diversos nivells de protecció.

3. La inclusió dins el catàleg de les intervencions repa-
radores dels problemes de refracció visual, miopia, hi-
permetropia i que necessitin de tecnologia làser.

4. La incorporació de criteris de medicina preventiva en
l’àmbit de l’odontologia, en especial en allò que es re-
fereix a la higiene bucodental.

5. La inclusió en el futur Pla de Salut Bucodental de
l’ortopèdia dentofacial i del tractament de les malalti-
es relacionades amb el periodonto (essent la gingivitis
i la periodontitis les més freqüents.).

6. La dotació d’un fons pressupostari per al finança-
ment de tots aquest nous serveis i prestacions, per a ser
transferit a les Comunitats Autònomes.

7. S’estudiï la viabilitat i oportunitat d’utilitzar un sis-
tema de xec sanitari per la prestació pública de serveis
del Sistema Nacional de Salut en matèria de salut
bucodental amb l’objecte d’assegurar un accés univer-
sal a una millor qualitat sanitària en aquest àmbit.

8. Transitòriament, i fins que s’apliquin de forma uni-
versal els nous serveis i prestacions s’apliquin desgra-
vacions fiscals en favor de la sanitat bucodental.

Palau del Parlament, 1 de març de 2006

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena
Portaveu del GP de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la cessió
gratuïta a l’Ajuntament de Barcelona
de la finca del carrer d’Iradier destina-
da a comissaria de policia
Tram. 250-01108/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Carles Puigdomènech i
Cantó, i Núria de Gispert i Català, diputats del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb allò
que es preveu a l’article 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA A
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE LA FINCA UBICADA AL

CARRER IRADIER I DESTINADA A COMISSARIA DE POLICIA.

EXPOSICIÓ MOTIUS

El desplegament dels Mossos d’Esquadra a la capital
catalana presenta alguns dèficits d’infrastructures evi-
dents. Aquest cos policial es veu obligat a treballar a la
comissaria del carrer Iradier, en el districte de Sarrià-
Sant Gervasi, amb absoluta precarietat. Aquesta comis-
saria està ben lluny de donar resposta al model d’ABP
(Àrea Bàsica Policial) que defineix la llei de la Policia
catalana. Per altra banda, en aquesta comissaria no es
compta a hores d’ara amb el suport informàtic adient,
dificultant el treball del personal i l’assistència als ciu-
tadans.
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Aquestes circumstàncies i inconvenients, que ja havi-
en estat advertides i denunciades especialment des del
grup municipal de CiU, a l’Ajuntament de Barcelona,
ara es veuen confirmades amb la voluntat anunciada
del Govern de la Generalitat de vendre els immobles on
s’ubica aquesta comissaria, adquirits per compra al
Ministeri de l’Interior.

El Departament d’Interior ha decidit tancar la comissa-
ria d’Iradier, a només 3 mesos de la seva posada en
marxa, i ha anunciat que construirà un nou edifici en un
solar cedit ara per l’Ajuntament de Barcelona.

És evident però que les presses i la manca de previsió
del Departament d’Interior obliguen els Mossos a tre-
ballar en unes males condicions i no es garanteix el bon
funcionament de la comissaria des del punt de vista
d’una correcta assistència als ciutadans.

Per altra banda, el districte de Sarrià-Sant Gervasi pateix
importants dèficits en equipaments públics de caràcter
municipal. Semblaria raonable que si l’Ajuntament ce-
deix un solar per ubicar la nova comissaria dels Mossos
d’Esquadra al districte, també fos el Govern de la Gene-
ralitat qui cedís l’actual finca del carrer Iradier a l’Ajun-
tament per destinar-la a usos d’equipaments o
dotacionals públics pel districte i no convertir la venda
d’aquest immoble en una simple operació immobiliària.

Per aquest motiu, el grup parlamentari de CiU formu-
la la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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

– Adoptar d’immediat i amb caràcter transitori les me-
sures necessàries per garantir unes bones condicions de
treball i un bon servei als ciutadans a l’Àrea Bàsica
Policial de Sarrià-Sant Gervasi, actualment ubicades al
carrer Iradier de Barcelona.

– Cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Barcelona, una
vegada construïda una nova comissaria, l’immoble del
carrer Iradier per tal de ser destinat a usos d’equipa-
ment o dotacionals públics al servei del districte.»

Parlament de Catalunya, 1 de març de 2006

Felip Puig i Godes, Carles Puigdomènech i Cantó,
Núria de Gispert i Català

Proposta de resolució per la qual se
sol·licita l’adopció de mesures urgents
per a garantir la viabilitat del sector de
la fruita dolça
Tram. 250-01109/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Josep Grau i Seris i Fran-
cesc Xavier Ballabriga i Cases, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL SE SOL·LICITA

L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER GARANTIR LA VI-
ABILITAT DEL SECTOR DE LA FRUITA DOLÇA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El sector de la fruita dolça té un pes molt important dins
el sector agrari català, doncs el 6% de la superfície de
conreu representa l’11% de la producció final agrària.

El sector productor de la fruita dolça es troba en una
situació crítica com a conseqüència d’una important
caiguda dels preus percebuts pels agricultors, que en
alguns casos arriba al 40%, per l’encariment dels cos-
tos vinculats a la producció, especialment el preu del
gas-oil i dels productes fitosanitaris, i per l’amortitza-
ció dels plans de millora.

Aquestes circumstàncies posen en perill la viabilitat
futura de moltes explotacions. Des del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió s’han proposat des de fa
mesos diverses iniciatives parlamentàries per tal d’in-
tentar pal·liar la crítica situació del sector de la fruita
dolça sense que aquestes hagin estat preses en conside-
ració per la majoria parlamentària que dóna suport al
govern de la Generalitat.

Tanmateix però, la crítica situació per la qual passa el
sector no millora i l’acció del Govern de la Generalitat
en aquest àmbit, no ha estat reeixida.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Conver-
gència i Unió torna a insistir en el plantejament d’un
seguit de mesures que serveixin per pal·liar la crisi que
pateix el sector de la fruita dolça de Catalunya.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

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

1. Analitzar amb urgència la situació actual del sector
de la fruita dolça a través del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca i impulsar un conjunt de mesu-
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res dirigides a millorar la producció d’aquest sector i
promoure mesures per fomentar el consum de la frui-
ta dolça entre la població.

2. Exigir del Govern de l’Estat que s’adreci a la Unió
Europea per tal que adopti decisions per salvaguardar
el sector de fruites i hortalisses, entre les quals han de
contemplar-se l’aprovació de la reforma de l’Organit-
zació Comuna de Mercat (OCM) abans de la propera
campanya.

3. Demanar al Govern de l’Estat que defensi en les
negociacions sobre la reforma de l’OCM de fruites i
hortalisses:

a) La previsió de mecanismes efectius i àgils per ges-
tionar situacions de crisis greus.

b) La potenciació de la transformació de fruites i hor-
talisses per reduir excedents i en conseqüència millorar
el mercat.

c) La programació de la producció i la seva adaptació
a la demanda, potenciant la posada en marxa d’un in-
ventari de la producció europea frutícola com instru-
ment per realitzar anàlisis fiables de previsió de colli-
tes i per a l’adopció de les mesures d’adaptació a la
demanda necessària.

d) El foment de pràctiques de cultiu i tècniques de pro-
ducció i de gestió dels residus respectuoses amb el
medi ambient.

4. Requerir del Govern de l’Estat l’establiment, en re-
lació amb els productes importats:

a) Un control amb caràcter obligatori per als productes
importats, per equiparar els estàndards de qualitat
tamany, control sanitari, etc. als establerts per a la pro-
ducció interna.

b) L’exigència de reciprocitat en els acords amb els ter-
cers països a nivell de les normes fitosanitàries i sani-
tàries.

c) L’augment dels controls a fi de garantir l’origen, la
traçabilitat i el compliment dels mateixos requisits que
els exigits a la producció interior de la Unió Europea
per a la fruita procedent dels països tercers, garantint
que els productes importats compleixin les normes fi-
tosanitàries, de qualitat i de comercialització que són
d’obligat compliment a la Unió Europea.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2006

Felip Puig i Godes, Josep Grau i Seris Francesc X.
Ballabriga i Cases

Proposta de resolució sobre el suport
al sector productor d’oli d’oliva del
Baix Ebre i del Montsià davant la nova
fórmula de repartiment dels ajuts
Tram. 250-01110/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 37129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i
Joan Bertomeu i Bertomeu, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposició no de llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

A partir de 2006, l’ajut a l’oli d’oliva canvia d’ajut a la
producció a una mitjana de les campanyes 1999 - 2000
- 2001 - 2002. D’aquesta mitjana, el 95% va directe al
productor i el 5% restant, són les Comunitats Autòno-
mes les que decideixen els criteris per pagar-lo. Totes
les Comunitats Autònomes han fet un pagament lineal
d’aproximadament 50 Euros per hectàrea i una reserva
per ajudar a zones de major protecció.

El baix Ebre i Montsià produeix el 40% de producció
d’oli de Catalunya.

El 5% de l’ajut per a tota Catalunya representa 6 milions
d’euros, uns 65 Euros per hectàrea, aproximadament.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, res-
ponsable de distribuir els 6 milions d’euros ha optat per
una fórmula que discrimina les comarques del Baix
Ebre i Montsià, fent un repartiment de 115 Euros a les
comarques de Lleida i algun municipi de Tarragona, 20
Euros per alguns pobles i 0 Euros per altres pobles del
Baix Ebre i Montsià.

Així, dels 6 milions d’euros, al Baix Ebre i Montsià li
pertoquen uns dos milions dos cents mil (2.200.000)
Euros aproximadament. El DARP, per aquesta fórmu-
la, pagarà quatre cents mil (400.000) Euros.

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. Donar suport al sector productor d’oli del Baix Ebre
i Montsià.

2. A negociar amb el sector del Baix Ebre i Montsià una
sortida consensuada a aquesta situació discriminatòria.

Palau del Parlament,  1 de març 2006

Francesc Vendrell i Bayona Juan Bertomeu i Bertomeu
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Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a facilitar i millorar
les activitats dels habitants dels Piri-
neus, especialment les ramaderes i les
forestals, i a fer-les compatibles amb
la preservació de l’ós bru
Tram. 250-01111/07

Presentació: Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Alternativa
Reg. 37130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que
es preveu l’article 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenten per a la seva tramitació la següent Pro-
posta de resolució.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La reintroducció de l’ós al Pirineu català ha comportat
canvis estructurals importants en la gestió de la rama-
deria de muntanya. Aquest sector avui es troba en fran-
ca recessió i veu amb recança la reintroducció de nous
exemplars d’ós en zones on, els atacs d’aquests animals
als ramats, si bé menys freqüents que en la primera eta-
pa de la reintroducció, anualment es produeixen entre
15 i 25 atacs confirmats d’aquests animals al territori de
Catalunya.

Davant d’aquesta situació cal constatar que, malgrat els
ajuts que l’administració dóna per la compensació
d’aquests atacs, les remuneracions no compensen sufi-
cientment l’esforç que el ramader ha de fer per tal de
recuperar les restes de l’animal mort, i molt menys, els
efectes negatius que sobre el ramat i els animals, espe-
cialment en estat de gestació, poden tenir aquests atacs.

La convivència entre depredadors i ramats ha estat his-
tòricament difícil, fins al punt que va provocar, fins a
mitjans del segle passat, la incentivació per part de les
administracions pirinenques, de l’eliminació d’aquests
depredadors, mitjançant la recompensa econòmica dels
animals morts.

En els darrers temps, la Generalitat de Catalunya ha
anat implantant accions destinades a facilitar la vida
dels ramaders i també les activitats relacionades amb
els aprofitaments forestals. Així, a més de les legítimes
indemnitzacions en raó dels danys produïts pels atacs
i en una progressiva millora del seu pagament, s’han
desenvolupat i finançat accions facilitadores de l’acti-
vitat ramadera (millora de bordes, de tanques o de pas-
tures) o ajuts pels propietaris forestals per a forests que
continguin sectors crítics d’ós en el seu interior.
D’aquests ajuts (mesures i5 i t del Pla de Desenvolupa-
ment Rural) s’han beneficiat principalment ramaders
en el primer cas i ajuntaments i entitats menors descen-
tralitzades en el segon.

La situació actual fa necessari trobar mesures que per-
metin la convivència entre ramats i ossos, buscant com-
plicitats en els territoris de tal manera que, els propis
ramaders, i la societat en general, prenguin consciència
que tots formen part d’un mateix ecosistema i que la
inevitable presència de l’ós a les nostres muntanyes
reporta per a les seves explotacions, actius que fan pos-
sible aquesta convivència. És a dir, passar de l’enfron-
tament a un principi de convivència acceptada.

De no ser així, la recuperació d’un mamífer tan impor-
tant en la cadena biològica, pot comportar pels territoris
de muntanya continuar vivint en una situació d’enfron-
tament amb l’ós, amb el risc, de perdre, per aquesta i
altres causes relacionades amb la competitivitat i les
dificultats geogràfiques, la ramaderia i els efectes im-
prescindibles de la seva activitat té per les valls i el
paisatge.

Per aquestes raons els grups parlamentaris sotasignants
presenten la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Cata-
lunya a realitzar totes les accions necessàries per a fa-
cilitar i millorar les activitats dels habitants dels Piri-
neus, especialment les ramaderes i les forestals, a
preservar les poblacions d’ós bru, i a fer compatibles
ambdós fets, com a dues realitats socials i ambientals
que han de conviure harmònicament en la muntanya
pirinenca.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a impulsar i prioritzar, en el marc dels ajuts
de la Xarxa Natura 2000 i la resta de polítiques que es
puguin desenvolupar, les següents mesures:

1. Establir un pla d’actuacions en l’àmbit del projecte
de Xarxa Natura 2000 per tal de garantir ajuts i mesu-
res per assegurar i compatibilitzar l’ós amb les activi-
tats ramaderes tradicionals. Aquest Pla comptarà:

a) Una cartografia de les zones sensibles per la presèn-
cia de l’ós i dels seus efectes potencials.

b) Una relació d’actuacions i la dotació econòmica
necessària per a portar-les a terme en funció de la seva
periodització, a fi i efecte d’afrontar les mesures de
suport i d’acció preventiva contra els atacs de l’ós als
ramats i per a la conservació del seu hàbitat en terrenys
forestals municipals i particulars.

c) Aquests ajuts es destinaran fonamentalment a:

– Assegurar una gestió ordenada de l’espècie que
compatibilitzi les activitats humanes i la conservació de
l’espècie.

– La contractació de pastors per alta muntanya i la seva
formació.

– Obrir línies d’ajuts específics per als ajuntaments amb
activitat ramadera en zones sensibles a la presència de
l’ós per tal de millorar les instal·lacions de defensa con-
tra els atacs, com corrals i cabanyes.

– Millorar els accessos a aquestes instal·lacions i actu-
ar de forma periòdica en la conservació dels accessos
i el manteniment d’aquestes instal·lacions.
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– Altres de relacionades amb la conservació del seu
hàbitat en terrenys forestals municipals i particulars.

2. Aquestes mesures podran ser complementades per
altres actuacions orientades a relacionar la qualitat
mediambiental amb els productes de les zones amb
habitats protegits.

3. En el cas de l’Aran aquestes mesures seran concer-
tades amb el Conselh Generau d’Aran i els ajuntaments
afectats.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2006

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

Proposta de resolució sobre la garan-
tia que el servei de rodalia de Renfe
entre Barcelona i el Garraf sigui cor-
recte
Tram. 250-01112/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Esteve Orriols i Sendra,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta
de resolució

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, capital de la
Comarca del Garraf amb 63.000 habitants està treba-
llant per commemorar aquest 2006 el 125è aniversari
de l’arribada del ferrocarril en aquell indret.

Vol commemorar que aquest transport fou fonamental
pel progrés de tota la zona i que aquell esdeveniment
fou possible gràcies a l’esforç d’alguns vilanovins que
formen part de la història indiana de la vila i que hi
deixaren molt més que maldecaps.

En aquest aspecte és obligat citar Francesc Gumà i
Ferran tal vegada el vilanoví més important de totes les
èpoques.

Es dona la circumstància que tot plegat coincideix en
un dels períodes de pitjor servei que l’actual companyia
prestadora dels servei, RENFE, està donant als usuaris
i usuàries d’aquesta línia. És sabut també que la gran
quantitat de gent que l’utilitza, preferentment treballa-
dors i estudiants, la fan una de les més rendibles de
l’Estat en termes econòmics.

Es dona també la circumstància que en l’actual nego-
ciació de l’Estatut es contempla en el seu article 169
que «correspon a la Generalitat la competència exclu-
siva sobre els transports terrestres de viatgers i merca-

deries per carretera, ferrocarril i cable que transcorrin
íntegrament dins del territori de Catalunya, amb inde-
pendència de la titularitat de la infraestructura.»

És conegut igualment que des de la companyia es jus-
tifica la gestió del moment per les obres que s’efectu-
en per la propera arribada de l’AVE que afecta aquella
línia.

D’acord amb tots aquests precedents, és molta la gent,
incloent el propi Ajuntament, que considera que en cap
cas una planificació d’obres d’una infraestructura fer-
roviària que fa molts anys hauria d’haver estat realitza-
da pot perjudicar el tràfic diari i molt menys descansar
sobre els sacrificis horaris de la gent normal i corrent
que difícilment en serà un usuari addicta.

Es per aquests motius que el Grup Parlamentari de
Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a portar a terme les gestions necessàries davant
el Govern de l’Estat per tal, que mentre no siguin trans-
ferides a la Generalitat les competències ferroviàries de
rodalies, asseguri el normal i correcte servei de la línia
que connecta Barcelona a la Comarca del Garraf pel
que fa al compliment dels horaris i el corresponent aco-
modament dels passatgers.

Palau del Parlament, a 2 de març de 2006

Felip Puig i Godes Esteve Orriols i Sendra
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la preser-
vació del paratge de la Millera, a Vila-
nova i la Geltrú (Garraf), davant l’apro-
fitament urbanístic
Tram. 250-01113/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Esteve Orriols i Sendra,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta
de resolució

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Arran d’una futura subrogació dels drets edificatoris de
l’indret anomenat Platja Llarga del terme municipal de
Vilanova i la Geltrú fa més d’un any que es porten a
terme contactes i converses entre l’Ajuntament, els pro-
pietaris de l’indret urbanitzable (qualificació aprovada
per unanimitat de totes les forces polítiques municipals
en la darrera revisió del Pla General d’Ordenació Urba-
na de 2001) i la Conselleria de Medi Ambient i Habi-
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tatge i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

S’ha fet públic que per trobar una solució, l’Institut
Català del Sòl ha adquirit el 50% del sòl del paratge
anomenat La Millera que en aquests moments el Pla
General d’Ordenació el qualifica d’agrícola, on s’hi
preveu construir entre tots els interessats 1.700 habitat-
ges dels quals 1000 de renda lliure i 700 de protecció
oficial. Al marge del desacord dels grups polítics mu-
nicipals sobre aquesta alternativa, es dona la circums-
tància que en el Pla Director Costaner de la pròpia
Generalitat, tramitat pel mateix Departament i aprovat
el maig de 2005 desprès dels tràmits d’audiència i in-
formació pública corresponents que sobre aquest espai
estableix la següent recomanació: «Es recomana pre-
servar l’àmbit de possibles aprofitaments urbanístics,
per raó de tractar-se d’un àmbit que pot complir amb
la funció d’assegurar la preservació i la continuïtat
d’espais de valor paisatgístic i ambiental».

Davant d’aquesta contradicció i de la intervenció pre-
vista per l’Institut Català del Sòl el Grup Parlamentari
de Convergència i Unió presenta la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a complir el Pla Director Costaner pel que fa a
l’indret de La Millera del terme municipal de Vilanova
i la Geltrú i preservar-lo de possibles aprofitaments
urbanístics.

Palau del Parlament, a 2 de març de 2006

Felip Puig i Godes Esteve Orriols i Sendra
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la garan-
tia de les emissions de Ràdio 4
Tram. 250-01114/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37184 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Oriol Pujol i Ferrusola,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Radio 4 i el Centre de TVE a Catalunya, com a resul-
tat de la seva posició en el període en el qual es va
produir l’entrada de la democràcia al nostre país, van
tenir un paper històric en la recuperació i impuls de la
llengua catalana en els mitjans de comunicació, i en els
espais d’opinió pública en general.

En aquell moment, la seva contribució va ser cabdal en
el procés de normalització de la nostra llengua i cultu-
ra pròpies a través de les seves emissions i produccions.

L’esmentada trajectòria de compromís s’ha mantingut
fins als nostres dies, alhora que ha vingut acompanya-
da pel desenvolupament i creixement d’un important
equip de persones i professionals que s’ha format i pro-
gressat en l’àmbit audiovisual català.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a dur a
terme totes aquelles accions necessàries davant del
Govern de l’Estat per tal de garantir que:

– Les freqüències alliberades per Radio 4, en el cas que
s’arribi a produir, passin a ser gestionades per la Cor-
poració Catalana de Radio i Televisió.

– Els treballadors i treballadores de Radio Nacional
d’Espanya a Catalunya rebin un tracte ajustat a les se-
ves trajectòries professionals i equivalent al que reben
la resta de treballadors del mateix ens en la negociació
del ERE (expediente de regulación de empleo), tot evi-
tant-se qualsevol mena de tracte discriminatori.

– El Centre de producció de Sant Cugat mantingui i
incrementi la seva participació en la producció de pro-
grames de TVE, atesa la seva excel·lència professional.

– Que el nombre d’hores d’emissió en català de TVE a
Catalunya abasti, en el termini de temps més breu pos-
sible, la majoria de la programació, tenint en compte
que les noves tecnologies permeten l’emissió simultà-
nia en diverses llengües, tot posant-les a disposició dels
espectadors.

Palau del Parlament, 2 de març de 2006

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

Proposta de resolució sobre la com-
pensació addicional de l’impost sobre
activitats econòmiques als ajunta-
ments
Tram. 250-01115/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37198 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Maria Pelegrí i
Aixut, Portaveu adjunt del Grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, fent ús del que disposen els articles
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la
següent Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’import de la darrera compensació addicional de
l’IAE als Ajuntaments establerta pel Ministeri d’Hisen-
da no es correspon amb la quantia sol·licitada pels

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



Núm. 307 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de març de 2006

45

Ajuntaments catalans, fet que suposa un perjudici per
a molts Ajuntaments.

Per tal de donar solució a aquesta situació que afecta
molts Ajuntaments catalans.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament insta el Consell Executiu a:

1. Fer les gestions oportunes per tal que l’import de la
compensació addicional de l’IAE es correspongui amb
la quantia sol·licitada pels Ajuntaments catalans.

2. Avançar als Ajuntaments l’import de la compensació
addicional de l’IAE.

Palau del Parlament, 2 de març de 2006

Felip Puig i Godes Josep M. Pelegrí i Aixut
Portaveu G.P. CiU Diputat de G.P. CiU

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un pla de xoc per a accelerar
l’adopció de mesures per a la rehabili-
tació d’edificis del barri de Canyelles,
de Barcelona
Tram. 250-01116/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 37285 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Rafael López i Rueda i Josep Llobet i Navarro, diputats
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta
de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès la necessitat de la rehabilitació de diferents edifi-
cis del barri de Canyelles, en el districte de Nou Barris,
de la ciutat de  Barcelona, afectats per carbonatosi.

Atès que el Consell de Districte de Nou Barris, en la
sessió del passat 1 de març de 2006, va acordar unàni-
mement: «Instar a la Generalitat de Catalunya que ac-
celeri l’adopció de mesures per tal que la rehabilitació
pendent del barri Canyelles es dugui a terme quan
abans millor i amb el mateix percentatge de subvenció
que es va dur a terme la primera fase».

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
establir un pla de xoc que permeti accelerar l’adopció
de mesures de rehabilitació d’edificis del barri de Ca-

nyelles afectats per carbonatosi i, en tot moment, garan-
teixi que s’atorgarà, com a mínim el mateix percentat-
ge de subvenció que es va concedir en la primera fase.

Palau del Parlament, 6de març de 2006

Francesc Vendrell i Bayona, Rafael López i Rueda,
Josep Llobet i Navarro

Proposta de resolució sobre l’elabora-
ció de l’estudi informatiu i l’estudi
d’impacte ambiental de la variant Vic-
Olot-Figueres del traçat de l’Eix trans-
versal ferroviari
Tram. 250-01117/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Pere Macias i Arau,
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la següent Propos-
ta de resolució

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El proppassat estiu, el departament de Política Territo-
rial i Obres públiques va fer públics els estudis que
emparen l’anomenat Eix Transversal Ferroviari.

La proposta del Govern destinava el pas d’aquest fer-
rocarril per la comarca de la Garrotxa en base a uns
suposats impactes ambientals inassumibles del mateix.

Com a conseqüència de la pressió ciutadana i de l’ac-
ció de diverses forces polítiques, les institucions locals
d’Olot i la Garrotxa varen promoure un estudi tècnic
entorn a un hipotètic traçat de l’Eix per l’esmentada
comarca. Aquest estudi, fet públic durant les darreres
setmanes, conté elements insuficients per a validar la
possibilitats de continuar mantenint com a opció vàli-
da, el traçat Vic - Olot - Figueres.

El mateix Honorable Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques es va referir als esmentats treballs de
forma elogiosa i es va comprometre a estudiar-los.

Paral·lelament i sense que hi hagi hagut cap validació
del traçat inicialment dissenyat pel Govern, aquest ja ha
començat la tramitació de la contractació de l’Estudi
Informatiu i de l’estudi d’Avaluació d’Impacte Ambi-
ental del tram Vic - Aeroport de Girona.

Sembla, per tant, que si les dues opcions són vàlides, cal-
dria també procedir a encarregar els esmentats projectes
per al traçat alternatiu. En conseqüència, el Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern a iniciar
d’immediat els tràmits per a la contractació de l’estu-
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di informatiu i de l’estudi d’Impacte Ambiental de
l’anomenat Eix Transversal ferroviari en la seva variant
Vic - Olot - Figueras.

Palau del Parlament, 2 de març de 2006

Felip Puig i Godes Pere Macias i Arau
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la conti-
nuïtat de Ràdio 4 i sobre la garantia de
la pluralitat lingüística en les emissi-
ons dels mitjans públics estatals
Tram. 250-01118/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Alternativa
Reg. 37810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució
sobre la situació de Ràdio Quatre.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ràdio Quatre complirà enguany 30 anys, la primera
emissora pública en català de la història amb una emis-
sió de 24 hores, una trajectòria que ha contribuït pro-
fundament a la recuperació de la democràcia i de la
pluralitat lingüística, cultural i social del nostre país.
Ràdio Quatre ha tingut i continua tenint un paper his-
tòric en la recuperació de la llengua i cultura catalanes
als mitjans de comunicació i la seva contribució és fo-
namenta en el procés de normalització del nostre patri-
moni cultural, tant dins de l’Estat com a la resta del
món a través de la xarxa d’emissores de RNE.

Aquesta trajectòria, que ha estat àmpliament reconegu-
da per n alt nombre d’institucions, entitats, associaci-
ons, col·lectius i ciutadans i ciutadanes, s’ha mantingut
fins ara, a través de la tasca d’un equip professional i
compromès amb els valor s que ha de transmetre un
mitjà públic.

És per tot això que els cinc grups parlamentaris presen-
ten la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme totes aquelles accions davant del
Govern de l’Estat per garantir:

1. La continuïtat de Ràdio Quatre.

2. El rellançament de l’emissora tenint en compte la
realitat social canviant, tot promovent un projecte ade-

quat a les seves característiques de servei públic, que a
més garanteixi la seva supervivència a través d’un
model consolidat. Sòlid i altament competitiu.

3. Les emissions dels mitjans públics de titularitat es-
tatal han de garantir la pluralitat lingüística de l’Estat en
les seves emissions.

Palau del Parlament, 8 de març de 2006

Felip Puig i Godes, Miquel Iceta i Llorens, Joan Ridao
i Martín, Portaveu CiU, Portaveu GSOC-CPC, Porta-
veu ERC, Francesc Vendrell i Bayona, Joan Boada i
Masoliver, Portaveu PPC, Portaveu ICV-EA

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

Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de l’article 116,
apartats 4 i 5, del text refós de la Llei
de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret le-
gislatiu 2/2000, del 16 de juny
Tram. 270-00021/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 37097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.03.2006

 A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 154 i con-
cordants del Reglament de la Cambra, presenta la se-
güent Proposició de Llei per presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 116, apartats 4 i 5, del text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.

PROPOSTA PER PRESENTAR A LA MESA DEL CONGRÉS DELS

DIPUTATS LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE

L’ARTICLE 116, APARTATS 4 I 5, DEL TEXT REFÓS DE LA

LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLI-
QUES, APROVAT PEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2000, DE

16 DE JUNY

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’esta-
bleixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials transposa a l’ordenament jurídic
espanyol i amb gairebé dos anys i mig de retard, la
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del
Consell de Ministres, del mateix nom.

A grans trets, el conjunt de la transposició de la Direc-
tiva i la concreció de l’articulat de la Llei han signifi-

3.10.25.
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cat un pas endavant en l’ordenament de l’activitat eco-
nòmica de l’Estat en el sentit de donar transparència als
terminis de pagament en les operacions comercials i de
millorar els instruments de lluita contra la morositat i
contra l’incompliment de terminis de pagament, ele-
ments aquests que sempre han distorsionat la normali-
tat de l’activitat econòmica.

Malgrat la valoració positiva en termes globals
d’aquesta Llei, el cert és que hi ha aspectes concrets
que poden ser objecte de millora, especialment els que
fan referència a la morositat en el pagament de les ope-
racions comercials o de serveis efectuades amb les ad-
ministracions públiques per al conjunt d’empreses
subcontractistes i subministradores.

En efecte, per la Disposició final Primera de la Llei 3/
2004, que adapta la regulació de la morositat a les
operacions que s’efectuïn a l’empara de la Llei de Con-
tractes de les Administracions Públiques, continuen
admetent-se vies legals mitjançant les quals poden es-
tablir-se terminis de pagament superiors als 30 dies des
del lliurament de la mercaderia o des de la data de pres-
tació dels serveis, podent arribar a ser fins i tot superi-
ors als 60 dies i als 120 dies, sense exigir l’aplicació
d’interessos de demora superiors a l’oficial, planteja-
ment que sembla que en cap cas pot emparar-se en el
contingut de la Directiva que la Llei espanyola hauria
hagut de transposar.

Aquesta situació resulta especialment greu per al con-
junt d’empreses subcontractistes i subministradores
d’empreses que contracten amb les administracions
públiques, amb forta presencia en el conjunt de tot l’Es-
tat, comportant una distorsió de la competència, una
limitació a la seva competitivitat i representant igual-
ment una discriminació en relació a les empreses d’al-
tres estats membres o respecte a empreses que no ope-
rin en els mercats de la subcontractació d’operacions
amb les administracions públiques.

La present Llei va dirigida a modificar la no total ade-
quació dels apartats 4 i 5 de l’article 116 del text refós
de la Llei de Contractes de les Administracions Públi-
ques, aprovat pel Real Decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, que és on es contempla la possibilitat d’estipu-
lar terminis superiors als 60 i als 120 dies, a allò que
s’estableix en la Directiva comunitària.

Certament una iniciativa d’aquest tipus ha de tramitar-
se a les Corts Generals, però des de Convergència i
Unió és considera oportú que pugui ser presentada da-
vant del Parlament de Catalunya com element de sen-
sibilització social davant d’un problema d’abús en l’es-
tipulació dels terminis de pagament que afecta a milers
d’empreses subcontractistes i subministradores d’ope-
racions vinculades a contractes amb les administraci-
ons públiques, també amb la Generalitat de Catalunya
i amb les administracions locals catalanes.

ARTICLE ÚNIC. MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI

DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES,
APROVAT PER REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2000, DE 16 DE

JUNY

1. Es modifica l’apartat 4 de l’article 116, el qual que-
da amb la següent redacció:

«El contractista haurà d’abonar les factures en el ter-
mini fixat de conformitat amb l’article 4 de la Llei 3/
2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials. En el cas de demora en el pagament, el
subcontractista o el subministrador tindrà dret al co-
brament dels interessos de demora i de la indemnitza-
ció pels costos de cobrament en els terminis previstos
en la pròpia Llei.»

2. Es suprimeix l’apartat 5 de l’article 116.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Palau del Parlament, 1 de març de 2006

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’impacte per
als ciutadans de Catalunya de la reor-
ganització de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària que projecta el
Govern de l’Estat
Tram. 302-00164/07

Esmenes presentades
Reg. 37959 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 16.03.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 37959)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Antoni Fernàndez Teixi-
dó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que preveu l’article 139.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell
Executiu sobre l’impacte per als ciutadans de Catalu-
nya de la reorganització de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària que projecta el Govern de l’Estat
(tram. 302-00164/07).

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

DEL PUNT PRIMER DE LA MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
què presenti un informe davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost sobre el resultat final del
procés de reorganització de l’Agència Estatal d’Admi-
nistració Tributària a Catalunya.

3.15.
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2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt segon de la moció.

Parlament de Catalunya, 14 de març de 2006

Felip Puig i Godes Antoni Fernàndez Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU

Diputat del G. P. de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre l’organització
territorial de Catalunya
Tram. 302-00166/07

Esmenes presentades
Reg. 38093 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 16.03.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 38093)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article de 139 del Reglament del Parla-
ment presenta les següents esmenes a la moció subse-
güent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre l’Or-
ganització Territorial a Catalunya (tram. 300-01018/
07).

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

Substituir el text del punt número 1 pel següent redac-
tat:

«Iniciar, després que el govern aprovi les bases per a
l’organització territorial de Catalunya un procés trans-
parent de diàleg i participació amb el territori, a tra-
vés dels seus representants em els ens locals, amb la
finalitat d’assolir un ampli consens arreu de Catalu-
nya. Aquest procés inclourà, en tot cas, la participació
de les entitats municipalistes, així com de les principals
institucions i entitats relacionades amb la temàtica de
l’organització territorial de Catalunya».

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

Substituir el text del punt número 2 pel següent redactat:

«Establir així mateix, un cop aprovades les bases es-
mentades un procés de diàleg i participació amb totes
les forces polítiques de Catalunya, d’acord amb els
seus respectius nivells de representació».

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 - Es-
querra Alternativa

Suprimir el punt número 3.

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

Substituir el text del punt número 4 pel següent redactat:

«Que un cop completats de manera satisfactòria els
esmentats processos, s’elabori un informe complet so-
bre els seus resultats».

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

Suprimir el punt número 5.

Palau del Parlament, 16 de març de 2’006

Miquel Iceta i Llorens, GP PSC-CpC; Joan Ridao i
Martín, GP ERC; Joan Boada i Masoliver, GP ICV-EA

3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre els drets i els
deures dels càrrecs electes locals
Tram. 302-00167/07

Esmenes presentades
Reg. 38092 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 16.03.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 38092)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Lluís M. Corominas i
Díaz, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que preveu l’article 139.4 del
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell
Executiu sobre els drets i deures del càrrecs electes lo-
cals (tram. 302-00167/07).

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

AL PRIMER PARÀGRAF DE LA MOCIÓ

«[…] el Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a definir un Estatut del càrrec electe local
que com a mínim inclogui els següents aspectes:»

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió

De supressió del punt segon de la moció.

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

D’UN NOU PUNT SEGON A LA MOCIÓ

«Un marc retributiu que contempli les diverses moda-
litats de dedicació, i alhora estableixi les variables, que
en funció de la responsabilitat i pressupost, número
d’habitants (contemplant els règims municipals espe-
cials), permeti una escala retributiva clara i objectiva,
i una correcta i necessària dedicació dels electes lo-
cals, i quedi fora de qualsevol especulació o us dema-
gògic, i que els equipari amb altres càrrecs d’altres
administracions públiques».

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

Del punt tercer de la moció.

5
ESMENA NÚM. 5
D’addició
G. P. de Convergència i Unió

D’UN NOU PUNT TERCER A LA MOCIÓ

«Una llei d’hisendes locals catalana haurà de garan-
tir la suficiència i autonomia financera de tots els ajun-
taments de Catalunya, per tal que puguin assumir la
retribució als seus electes de forma autònoma, especi-
alment els municipis petits».

Palau del Parlament, 15 de març de 2006

Felip Puig i Godes Lluís M. Corominas i Díaz
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS AL COMPTE
GENERAL DE LES CORPORACIONS LO-
CALS I A ALTRES INFORMES DE LA SINDI-
CATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 21/2005: Ajuntament de Bar-
celona. Exercici 2003
Tram. 258-00031/07

Obertura del procediment i encàrrec a la
Comissió de la Sindicatura de Comptes

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.03.2006.
D’acord amb l’article 166.3 i 4 del Reglament, s’admet
a tràmit i s’acorda la tramesa a la Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes
pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

Termini per a proposar compareixences

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.03.2006.

Termini: 15 dies hàbils (del 21.03.2006 al 10.04.2006).

Finiment del termini: 11.04.2006; 9:30 hores.

3.30.06.
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

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

Elecció del secretari

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL

La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 21 de setembre de 2005, d’acord amb l’article 37.2
del Reglament del Parlament, ha elegit secretària la Sra.
Teresa Josa de Riu en substitució del Sr. Joaquim Llena
i Cortina.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2005

La secretària El president
Teresa Josa de Riu Manel Ibarz i Casadevall

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 266/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la conveniència de conservar el
pont sobre la via del tren a l’estació de
Centelles (Osona)
Tram. 290-00191/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37702 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00191/07

Sobre: Resolució 266/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la conveniència de conservar el pont sobre la via
del tren a l’estació de Centelles (Osona) Grup Parla-
mentari: Comissió de Política Territorial

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que estableixen els articles 140.3 i
146.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per
tal de donar compliment a la Resolució 266/VII, sobre
la conveniència de conservar el pont sobre la via del
tren a l’estació de Centelles (Osona), en nom del Con-
sell Executiu em correspon informar del següent:

El pont sobre la via del tren a l’estació de Centelles té
un valor per la seva estructura metàl·lica i, a més, és una
obra apreciada pels veïns i una de les fites patrimoni-
als de Centelles. RENFE ha comunicat al Govern, a
través de la Direcció General del Patrimoni Cultural,
que no hi ha cap pla d’enderrocament.

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a
través del Museu del Ferrocarril, està treballant en l’in-
ventari del patrimoni ferroviari de Catalunya que estarà
acabat properament, incorporant en l’estudi esmentat el
traçat de la via fèrria Barcelona - Puigcerdà. És a par-
tir d’aquest moment quan es podrà valorar la seva im-
portància relativa respecte al patrimoni ferroviari total
que existeix.

Barcelona, 8 de març de 2006

Caterina Mieras i Barceló
Consellera de Cultura

Control del compliment de la Resolu-
ció 271/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un nou CAP a
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00195/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37405 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00195/07

Sobre: Resolució 271/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la construcció d’un nou CAP a Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès)

Comissió competent: Comissió de Política Social

D’acord amb l’article 140 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment a la Reso-
lució 271/VII sobre la construcció d’un nou CAP a
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), em plau infor-
mar-vos que:

En el transcurs de l’any 2005, es creà un grup de treball
tècnic amb responsables de l’Ajuntament de Vilafran-
ca del Penedès i del Sector Sanitari Alt Penedès del
CatSalut per a treballar la proposta de creació d’una
nova ABS Vilafranca del Penedès i redactar el corres-
ponent Programa funcional d’un nou CAP a Vilafran-
ca del Penedès. L’Ajuntament ha aportat tota la infor-
mació relativa a la distribució de la població per barris
i la previsió de creixement d’aquesta població en els
propers 10 anys, i el CatSalut ha aportat les directrius
bàsiques per al desdoblament i creació de noves ABS
i els criteris bàsics per al disseny del nou CAP.

Fruit del treball d’aquest grup, s’ha elaborat i tramès
una proposta de desdoblament de l’ABS Vilafranca del
Penedès i la proposta de Programa funcional del nou
CAP Vilafranca del Penedès, a la Direcció General de

4.45.
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Planificació i Avaluació del Departament de Salut, per
a la seva valoració i aprovació.

A grans trets, la proposta de desdoblament consensua-
da amb l’Ajuntament, preveu dues ABS per a la ciutat
de Vilafranca del Penedès, amb la distribució següent:

ABS Vilafranca del Penedès 1, que comprendrà els
barris de Centre Vila, El Poble Nou, La Girada, Sant
Julià i Afores. Seu: CAP Alt Penedès. Amb una pobla-
ció, segons dades de Padró 2005 de 19.507 habitants,
i una població estimada pel 2010 de 22.061 habitants.

ABS Vilafranca del Penedès 2, que comprendrà els
barris de Barceloneta, L’Espirall, Molí d’en Rovira, Les
Clotes i Les Bassetes (Afores). Seu: nou CAP Vilafran-
ca del P. Amb una població, segons dades de Padró
2005 de 16.597 habitants, i una població estimada pel
2010 de 23.404 habitants.

Pel que fa al nou CAP, la proposta de programa funci-
onal preveu la ubicació del nou Equip d’Atenció Primà-
ria (EAP) Vilafranca del P-2, i un conjunt de serveis de
suport al propi EAP i de suport a tota l’Atenció Primà-
ria de l’Alt Penedès. A més, aquest nou CAP serà tam-
bé la seu i capçalera de l’EAP Penedès rural, actual-
ment ubicada al CAP Alt Penedès.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha posat a dis-
posició del CatSalut un solar per a la construcció
d’aquest nou equipament, i s’han iniciat els tràmits
corresponents per a la valoració de la idoneïtat, per part
dels tècnics de l’Àrea de Patrimoni i Inversions del
CatSalut del mateix.

Barcelona, 2 de març de 2006

Marina Geli i Fàbrega
Consellera de Salut

Control del compliment de la Resolu-
ció 276/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la promoció de les pel·lícules de
producció catalana en els canals pú-
blics de televisió
Tram. 290-00197/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 37754 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00197/07

Sobre: Resolució 276/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la promoció de les pel·lícules de producció cata-
lana en els canals públics de televisió

Comissió competent: Comissió de Control Parlamenta-
ri de l’Actuació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i de les Empreses Filials

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 i el proce-
diment establert per l’article 140 del Reglament del
Parlament de Catalunya, en compliment de la Resolu-

ció 276/VII del Parlament de Catalunya, sobre la pro-
moció de les pel·lícules de producció catalana en els
canals públics de televisió us informo, amb els docu-
ments annexos, de l’escrit de trasllat del text de la Re-
solució que la Secretaria de Comunicació del Govern
va enviar al Director de la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió i de la resposta d’aquest informant de les
actuacions que s’han portat a terme pel seu degut com-
pliment.

Barcelona, 10 de març de 2006

Josep Bargalló Valls
Conseller primer

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

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 52/
VII del Parlament de Catalunya, sobre
l’ensenyament del català i l’acolliment
lingüístic
Tram. 390-00052/07

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 02.03.2006

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Actuacions Exteriors, Co-
operació i Solidaritat perquè el conse-
ller primer informi sobre l’orientació
de la política exterior de la Generalitat
Tram. 354-00001/07

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Sra. Josefina Cambra i
Giné, diputada del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 37172).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Actuacions Exte-
riors, Cooperació i Solidaritat, sessió del 09.03.2006.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Actuacions Exteriors, Cooperació i Solidari-
tat, en la sessió núm. 16, del 15.03.2006 (DSPC-C
309).

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Organització i Administra-
ció de la Generalitat i Govern Local
perquè el conseller de Governació i
Administracions Públiques informi
sobre la futura organització territorial
de Catalunya
Tram. 354-00006/07

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 37432).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió d’Organització i Ad-
ministració de la Generalitat i Govern Local, sessió del
09.03.2006.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de repre-
sentants sindicals i d’associacions de
bombers del Cos de Bombers de la
Generalitat amb relació al Projecte de
llei de creació de l’Institut de Seguretat
de Catalunya
Tram. 352-00022/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de les associacions de Mos-
sos d’Esquadra amb relació al Projec-
te de llei de creació de l’Institut de
Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00023/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.

Proposta de compareixença del direc-
tor de l’Escola de Policia de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’Institut de Seguretat de Catalu-
nya
Tram. 352-00024/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.

Proposta de compareixença del direc-
tor de l’Escola de Bombers i Seguretat
Civil de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de creació de l’Institut de
Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00025/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.
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Proposta de compareixença de repre-
sentants de les associacions de polici-
es locals de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Institut
de Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00026/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.

Proposta de compareixença dels re-
presentants sindicals i dels dirigents
de les associacions d’agents rurals
amb relació al Projecte de llei de crea-
ció de l’Institut de Seguretat de Catalu-
nya
Tram. 352-00027/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.

Proposta de compareixença de repre-
sentants de les associacions munici-
palistes de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Institut
de Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00028/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 37506).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 14.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta de la Comissió Dona i Ciència
davant la Comissió per als Drets de les
Dones perquè informi sobre el Progra-
ma de desenvolupament de les políti-
ques de dones en l’àmbit de l’educació
superior i la recerca del Consell Inter-
universitari de Catalunya
Tram. 356-00484/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió per als Drets de les Dones, en la sessió
núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalu-
nya perquè exposin el posicionament
de l’entitat amb relació al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades
i col·legis professionals
Tram. 356-00506/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
36999).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi de
Metges de Barcelona davant la Comis-
sió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana perquè exposin el posicionament
de l’entitat amb relació al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades
i col·legis professionals
Tram. 356-00507/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
37000).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi de
Doctors i Llicenciats de Catalunya da-
vant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè exposin
el posicionament de l’entitat amb rela-
ció al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i col·legis professio-
nals
Tram. 356-00508/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37001).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Ofici-
al d’Infermeria de Barcelona davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè exposin el posicio-
nament de l’entitat amb relació al Pro-
jecte de llei d’exercici de professions
titulades i col·legis professionals
Tram. 356-00509/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37002).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Ofici-
al de Metges de Lleida davant la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè exposin el posicio-
nament de l’entitat amb relació al Pro-
jecte de llei d’exercici de professions
titulades i col·legis professionals
Tram. 356-00510/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37003).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Ofici-
al d’Enginyers de Telecomunicacions
de Catalunya davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè exposin el posicionament de
l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i
col·legis professionals
Tram. 356-00511/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37004).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Ofici-
al de Diplomats en Infermeria de Giro-
na davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè exposin
el posicionament de l’entitat amb rela-
ció al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i col·legis professio-
nals
Tram. 356-00512/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37005).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi d’Ad-
vocats de Reus davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè exposin el posicionament de
l’entitat amb relació al Projecte de llei
d’exercici de professions titulades i
col·legis professionals
Tram. 356-00513/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37006).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.
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Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Higienistes
i Auxiliars Dentals de Catalunya da-
vant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè exposin
el posicionament de l’entitat amb rela-
ció al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i col·legis professio-
nals
Tram. 356-00514/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37007).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació de Mestres
Industrials Tècnics Superiors davant
la Comissió de Justícia, Dret i Segure-
tat Ciutadana perquè exposin el posi-
cionament de l’entitat amb relació al
Projecte de llei d’exercici de professi-
ons titulades i col·legis professionals
Tram. 356-00515/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37008).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de l’Associació d’Estudis en
Prevenció i Salut Laborals davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè exposin el posicio-
nament de l’entitat amb relació al Pro-
jecte de llei d’exercici de professions
titulades i col·legis professionals
Tram. 356-00516/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37009).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Consell del Col·legi Ofici-
al de Protètics Dentals de Catalunya
davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè exposin
el posicionament de l’entitat amb rela-
ció al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i col·legis professio-
nals
Tram. 356-00517/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sra. Elena Ribera i Garijo, diputada del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37098).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 06.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Iniciativa Internacional
per a una Vacuna de la Sida (IAVI) da-
vant la Comissió d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat perquè
informin de les iniciatives de l’entitat
amb relació a les vacunes de la sida
Tram. 356-00520/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa, Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 37456).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del 09.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de les Brigades Internacionals
de Pau a Catalunya davant la Comissió
d’Actuacions Exteriors, Cooperació i
Solidaritat perquè informin sobre les
activitats de l’entitat
Tram. 356-00522/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37458).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Actuacions
Exteriors, Cooperació i Solidaritat, sessió del 09.03.2006.
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Sol·licitud de compareixença d’un re-
presentant del Front Polisario a Cata-
lunya davant la comissió corresponent
perquè informi sobre les activitats
d’aquesta organització
Tram. 356-00525/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Dolors Camats i Luis, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa, Sra. Consol Prados Martínez, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi,  Sra.
Carme Porta i Abad, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 37461).

Comissió competent: Comissió d’Actuacions Exteri-
ors, Cooperació i Solidaritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants del Col·lectiu de Transsexu-
als de Catalunya Pro Drets davant la
Comissió per als Drets de les Dones
perquè informin sobre els treballs que
duu a terme aquesta organització
Tram. 356-00526/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa, Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 37490).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió per als Drets
de les Dones, sessió del 09.03.2006.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió per als Drets de les Dones, en la sessió
núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

Sol·licitud de compareixença d’una re-
presentant de l’Associació Dones No
Estàndard davant la Comissió per als
Drets de les Dones perquè informi so-
bre les activitats de l’entitat
Tram. 356-00527/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 37491).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió per als Drets
de les Dones, sessió del 09.03.2006.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió per als Drets de les Dones, en la sessió
núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera de Benestar i Família davant la
Comissió de Política Social perquè
expliqui l’actuació del seu departa-
ment amb relació als suposats mal-
tractaments patits per una nena que
va ésser ingressada d’urgència a
l’Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona,
el 5 de març de 2006
Tram. 356-00529/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 37510).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.03.2006. (Si s’acorda la com-
pareixença, ha d’ésser substanciada pel procediment de
l’article 151 del Reglament del Parlament.)
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Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell Comarcal del Gironès
i dels alcaldes de Salt i d’Aiguaviva
davant la Comissió de Política Territo-
rial perquè expliquin el posicionament
de les entitats que representen amb
relació als projectes d’ampliació de
l’autopista AP-7 i la carretera N-II i del
tren de gran velocitat
Tram. 356-00530/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Josep Rull i Andreu, Sr. Eudald Casade-
sús i Barceló, Sr. Josep Micaló i Aliu, Sr. Esteve
Vilanova i Vilà, Sra. Elena Ribera i Garijo, diputats del
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
37525).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Territorial, sessió del 14.03.2006.

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Interior davant la Comissió
de Política Social perquè expliqui l’ac-
tuació del seu departament amb refe-
rència als suposats maltractaments
infligits a la nena ingressada el 5 de
març de 2006 a l’Hospital Vall d’Hebron,
de Barcelona
Tram. 356-00532/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 37559).

Comissió competent: Comissió de Política Social.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.03.2006. (Si s’acorda la com-
pareixença, ha d’ésser substanciada pel procediment de
l’article 151 del Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença de la con-
sellera d’Interior davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre la coordinació
policial i l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra en el cas de maltractament
d’una nena pels seus pares a Montca-
da i Reixac (Vallès Occidental)
Tram. 356-00533/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 37672).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.03.2006. (Si s’acorda la com-
pareixença, ha d’ésser substanciada pel procediment de
l’article 151 del Reglament del Parlament.)

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Política Territorial i Obres
Públiques davant la Comissió de Polí-
tica Territorial perquè expliqui les cir-
cumstàncies i les responsabilitats de
l’esfondrament al túnel de la L1 del
metro de Barcelona, a l’estació de la
Sagrera, el 13 de març de 2006
Tram. 356-00535/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sr. Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 37839).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.03.2006. (Si s’acorda la com-
pareixença, ha d’ésser substanciada pel procediment de
l’article 151 del Reglament del Parlament.)

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



20 de març de 2006 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

58

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

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost
proposada pel conseller d’Economia i
Finances per informar de la liquidació
dels pressupostos de la Generalitat
per als exercicis del 2004 i el 2005
Tram. 355-00130/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 14 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, del
14.03.2006 (DSPC-C 306).

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost
perquè el conseller d’Economia i Fi-
nances informi sobre l’execució i la li-
quidació dels pressupostos de la Ge-
neralitat corresponents als anys 2004
i 2005
Tram. 355-00131/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 14 de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, del
14.03.2006 (DSPC-C 306).

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural proposada pel conse-
ller d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació per donar compte de
les polítiques de recerca del seu de-
partament
Tram. 355-00137/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció (reg. 37830).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.03.2006.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de
Dones de la Unió de Pagesos davant
la Comissió per als Drets de les Dones
perquè expliquin les aportacions
d’aquesta entitat al I Congrés del Món
Rural
Tram. 357-00224/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió per als Drets de les Dones, del 15.03.2006 (DSPC-
C 308).

Compareixença de la Sra. Remei Sipi,
de l’Associació E’Waiso i Ipola, davant
la Comissió per als Drets de les Dones
perquè expliqui la situació de les do-
nes immigrants a Catalunya
Tram. 357-00226/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió per als Drets de les Dones, del 15.03.2006 (DSPC-
C 308).

Compareixença de la secretària gene-
ral de Joventut davant la Comissió
d’Estudi de la Situació de les Políti-
ques de Joventut a Catalunya perquè
presenti els resultats del procés parti-
cipatiu en l’elaboració de la futura llei
de polítiques de joventut
Tram. 357-00305/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comis-
sió d’Estudi de la Situació de les Polítiques de Joven-
tut a Catalunya, del 08.03.2006 (DSPC-C 305).

4.53.10.
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Compareixença de la presidenta de la
Comissió Dona i Ciència davant la
Comissió per als Drets de les Dones
perquè informi sobre el Programa de
desenvolupament de les polítiques de
dones en l’àmbit de l’educació superi-
or i la recerca del Consell Interuniver-
sitari de Catalunya
Tram. 357-00313/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió per als Drets de les Dones en la sessió
núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

Compareixença de representants del
Col·lectiu de Transsexuals de Catalu-
nya Pro Drets davant la Comissió per
als Drets de les Dones perquè informin
sobre els treballs que duu a terme
aquesta organització
Tram. 357-00314/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió per als Drets de les Dones en la sessió
núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

Compareixença d’una representant de
l’Associació Dones No Estàndard da-
vant la Comissió per als Drets de les
Dones perquè informi sobre les activi-
tats de l’entitat
Tram. 357-00315/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió per als Drets de les Dones en la sessió
núm. 11, tinguda el dia 15.03.2006 (DSPC-C 308).

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

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

Encàrrec del despatx del conseller de
Política Territorial i Obres Públiques al
conseller primer
Tram. 330-00096/07

Presentació: Conseller primer, del Depar-
tament de la Presidència
Reg. 36619 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 01.03.2006

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Benvolgut president,

Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat i de conformitat amb l’arti-
cle 4.g) de la Llei 1/2005, de 31 de març,  del Conse-
ller o Consellera Primer del Govern de la Generalitat,
em plau donar-vos compte que durant l’absència del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, els
dies 22 i 23 de febrer de 2006, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament el conseller primer.

Cordialment,

Barcelona, 22 de febrer de 2006

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 23/2006, de7 de març de 2006,
d’encàrrec de despatx del conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques al conseller primer els dies 22
i 23 de febrer de 2006, és publicat al DOGC 4581, de
27 de febrer de 2006.
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Encàrrec del despatx de la consellera
de Salut a la consellera de Cultura
Tram. 330-00098/07

Presentació: Conseller primer, del Depar-
tament de la Presidència
Reg. 37711 / Coneixement: Presidència del Par-
lament, 13.03.2006

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Benvolgut president,

Atès el que estableix l’article 63 de la Llei 3/1982, de
23 de març, del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat i de conformitat amb l’arti-
cle 4.g) de la Llei 1/2005, de 31 de març,  del Conse-
ller o Consellera Primer del Govern de la Generalitat,
em plau donar-vos compte que durant l’absència de la
consellera de Salut, des del dia 8 fins al dia 13 de març
de 2006, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment la consellera de Cultura.

Cordialment,

Barcelona, 7 de març de 2006

Josep Bargalló i Valls
Conseller primer

N. de la R.: El Decret 36/2006, de7 de març de 2006,
d’encàrrec de despatx de la consellera de Salut a la
consellera de Cultura del dia 8 al dia 13 de març és
publicat al DOGC 4590, de 10 de març de 2006.

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

Memòria d’activitats del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya correspo-
nent a l’exercici del 2005
Tram. 334-00092/07

Sol·licitud de sessió informativa i tramesa
a la Comissió
Reg. 37534 / Admissió a tràmit i tramesa a la Co-
missió competent: Mesa del Parlament, 14.03.2006

Sol·licitud de sessió informativa: president, del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (reg. 37534).

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actua-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Acord: d’acord amb l’article 170 del Reglament, es
pren nota de la sol·licitud de tenir una sessió informa-
tiva i se n’acorda la tramesa a la Comissió de Control
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya

Respectat president i benvolgut amic,

Em plau de comunicar-vos que el Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, en sessió tinguda avui, 8
de març de 2006, ha acordat demanar la compareixença
davant la comissió que creieu més adient, per tal de
presentar la Memòria d’Activitats del Consell correspo-
nent a l’any 2005.

Restant com sempre a la vostra disposició, rebeu una
cordial salutació.

Barcelona, 8 de març de 2006

Josep Maria Carbonell i Abelló
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là de Finances corresponent al quart
trimestre del 2005
Tram. 334-00093/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 37767 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
l’article 29.13 de la Llei 11/2004, de 27 de desembre de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2005, tramet, adjunta, la Memòria explicativa de l’Ins-
titut Català de Finances corresponent al quart trimestre
de l’exercici 2005.

Barcelona, 27 de febrer de 2006

Antoni Castells i Oliveras
Conseller d’Economia i Finances

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria explicativa de l’Institut Cata-
là del Crèdit Agrari corresponent al
període gener-setembre del 2005
Tram. 334-00094/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 37768 / Coneixement i tramesa a la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del
Parlament, 14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa
la Llei 11/2004, de 27 de desembre de Pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2005, tramet, adjun-
ta, la Memòria explicativa de l’Institut Català de Crè-
dit corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2005.

Barcelona, 20 de febrer de 2006

Antoni Castells i Oliveras
Conseller d’Economia i Finances

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe de l’actuació dels fons estruc-
turals i del Fons de cohesió de la Unió
Europea a Catalunya l’any 2004
Tram. 335-00008/07

Presentació: Conseller, del Departament
d’Economia i Finances
Reg. 37770  / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.03.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb els antecedents
parlamentaris, adjunt us trameto el document «Informe
2004 sobre l’Actuació dels Fons Estructurals i del Fons
de Cohesió de la Unió Europea a Catalunya».

Barcelona, 27 de febrer de 2006

Antoni Castells i Oliveras
Conseller d’Economia i Finances

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

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.05. PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Diputats interventors per al període
pressupostari del 2006
Tram. 231-00003/07

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de
març de 2006, a proposta de la Mesa del Parlament,
d’acord amb l’article 29.5 del Reglament, ha designat
diputats interventors per al període pressupostari actual
el Sr. Esteve Orriols i Sendra, del G. P. de Convergèn-
cia i Unió, la Sra. Carme Figueras i Siñol, del G. P.
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i el Sr. Miquel Àngel
Estradé i Palau, del G. P. d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de març de 2006

Secretari tercer President del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

Liquidació del pressupost del Parla-
ment i del Síndic de Greuges corres-
ponent a l’exercici del 2005
Tram. 232-00008/07

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el 16 de març de
2006, ha examinat la liquidació del pressupost del Par-
lament i del Síndic de Greuges corresponent a l’exer-
cici del 2005 que ha presentat la Mesa del Parlament.

D’acord amb l’article 29.3.h) del Reglament, ha apro-
vat la dita liquidació.

Palau del Parlament, 16 de març de 2006

La secretària quarta El president del Parlament
Bet Font i Montanyà Ernest Benach i Pascual
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PA01. PARLAMENT DE CATALUNYA

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 31 DE DESEMBRE DE 2005

Descripció Inicial Modificació Definitiu Obligacions  Romanent

Article 10 Alts càrrecs 6.837.525,98 0,00 6.837.525,98 6.163.821,34 673.704,64

Article 11 Personal eventual de gabinets 458.474,61 0,00 458.474,61 407.394,74 51.079,87

Article 12 Personal funcionari 9.570.637,30 594.769,34 10.165.406,64 9.014.501,70 1.150.904,94

Article 13 Personal laboral 169.233,49 0,00 169.233,49 132.064,88 37.168,61

Article 15 Incentius al rendiment 898.453,24 180.000,00 1.078.453,24 988.280,67 90.172,57

Article 16 Quotes, prestac. i despeses socials 4.175.699,34 1.765.000,00 5.940.699,34 5.168.374,95 772.324,39

Total Capítol I. Despeses de personal 22.110.023,96 2.539.769,34 24.649.793,30 21.874.438,28 2.775.355,02

Article 20 Lloguers 637.167,89 187.000,00 824.167,89 652.680,53 171.487,36

Article 21 Reparacions, manteniment i conserv. 633.286,00 100.000,00 733.286,00 488.316,30 244.969,70

Article 22 Material, subministraments i altres 6.937.181,46 561.321,79 7.498.503,25 5.724.787,00 1.773.716,25

Article 23 Indemnitzacions per raó del servei 4.099.818,64 219.293,98 4.319.112,62 4.006.961,59 312.151,03

Total Capítol II. Despeses en béns corrents i serveis 12.307.453,99 1.067.615,77 13.375.069,76 10.872.745,42 2.502.324,34

Article 48 A grups parlamentaris - Institucions

sense ànim de lucre 15.301.400,00 43.449,10 15.344.849,10 15.301.400,00 43.449,10

Total Capítol IV. Transferències corrents 15.301.400,00 43.449,10 15.344.849,10 15.301.400,00 43.449,10

Article 61 Inv. reposició infraestructures

i béns d’ús general 6.813.000,00 1.066.965,18 7.879.965,18 6.844.270,66 1.035.694,52

Article 62 Inv. nova per funcionament serveis 468.200,00 374.825,33 843.025,33 489.779,69 353.245,64

Article 64 Despeses en inversions immaterials 210.500,00 168.500,95 379.000,95 283.584,20 95.416,75

Article 65 Inversions en equip procés de dades 750.000,00 106.632,88 856.632,88 415.851,14 440.781,74

Article 67 Inversions en altre immobilitzat material 94.330,00 37.000,00 131.330,00 62.815,29 68.514,71

Total Capítol VI. Inversions reals 8.336.030,00 1.753.924,34 10.089.954,34 8.096.300,98 1.993.653,36

Article 78 A grups parlamentaris - Institucions

sense ànim de lucre 123.107,52 13.234,89 136.342,41 110.795,52 25.546,89

Total Capítol VII. Transferències de capital 123.107,52 13.234,89 136.342,41 110.795,52 25.546,89

Article 83 Concessió de préstecs fora

del sector públic 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

Total Capítol VIII. Actius financers 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

Total 58.196.015,47 5.417.993,44 63.614.008,91 56.273.680,20 7.340.328,71



Núm. 307 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de març de 2006

63

PA02. SÍNDIC DE GREUGES

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EL 31 DE DESEMBRE DE 2005

Descripció Inicial Modificació Definitiu Obligacions Romanent

Article 10 Alts càrrecs 330.000,00 0,00 330.000,00 303.276,82 26.723,18

Article 11 Personal eventual de gabinets 1.830.000,00 -45.800,00 1.784.200,00 1.581.650,24 202.549,76

Article 12 Personal funcionari 730.000,00 86.301,41 816.301,41 722.668,57 93.632,84

Article 13 Personal laboral 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00

Article 15 Incentius al rendiment 70.000,00 1.200,00 71.200,00 61.131,25 10.068,75

Article 16 Quotes, prestacions i despeses socials 503.000,00 44.600,00 547.600,00 447.752,94 99.847,06

Total Capítol I. Despeses de personal 3.530.000,00 86.301,41 3.616.301,41 3.116.479,82 499.821,59

Article 20 Lloguers 120.000,00 -85.063,74 34.936,26 27.981,45 6.954,81

Article 21 Reparacions, manteniment i conserv. 40.000,00 9.139,29 49.139,29 31.138,91 18.000,38

Article 22 Material, subministraments i altres 853.000,00 90.000,00 943.000,00 735.557,39 207.442,61

Article 23 Indemnitzacions per raó del servei 102.000,00 2.000,00 104.000,00 74.486,78 29.513,22

Total Capítol II. Despeses en béns corrents i serveis 1.115.000,00 16.075,55 1.131.075,55 869.164,53 261.911,02

Article 48 A institucions sense ànim de lucre 0,00 45.000,00 45.000,00 42.747,23 2.252,77

Total Capítol IV. Transferències corrents 0,00 45.000,00 45.000,00 42.747,23 2.252,77

Article 61 Inv. reposició infraestruc. i béns d’ús 90.000,00 90.786,38 180.786,38 175.645,23 5.141,15

Article 62 Inv. nova per funcionament dels serveis 50.000,00 646,39 50.646,39 38.372,13 12.274,26

Article 63 Inv. reposició pel funcionament serveis 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00

Article 64 Despeses en inversions immaterials 20.000,00 18.000,00 38.000,00 35.632,43 2.367,57

Article 65 Inversions en equip de procés de dades 18.000,00 41.000,00 59.000,00 52.407,69 6.592,31

Article 67 Inversions en altre immobilitzat material 70.000,00 -42.000,00 28.000,00 21.639,24 6.360,76

Total Capítol VI. Inversions reals 266.000,00 90.432,77 356.432,77 323.696,72 32.736,05

Article 83 Concessió de préstecs fora

del sector públic 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Total Capítol VIII. Actius financers 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Total 4.916.000,00 237.809,73 5.153.809,73 4.357.088,30 796.721,43
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4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Fi de la comissió de serveis d’una fun-
cionària
Acord: Mesa del Parlament, sessió de 14.03.2006

SECRETARIA GENERAL

Acord de 14 de març de 2006, de la Mesa del Parla-
ment de fi de la comissió de serveis de la senyora Eva
Martos i Sesé

En data 14 d’abril de 2005, la Mesa del Parlament va
acordar adscriure en comissió de serveis la senyora Eva
Martos i Sesé a un lloc de gestora parlamentària de
l’escala general d’administrador/a del cos d’adminis-
tradors parlamentaris del Departament de Gestió Parla-
mentària del Parlament de Catalunya, a partir de la data
de la presa de possessió i fins a la reincorporació la
senyora Eva Vendrell i Catalán, en situació de baixa per
maternitat.

Atès que en data 18 de març de 2006 la senyora Eva
Vendrell i Catalán es reincorpora al seu lloc de treball
i com a conseqüència finalitzen les causes que motiva-
ren l’adscripció en comissió de serveis de la senyora
Eva Martos i Sesé, d’acord amb el que disposa l’article
51.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del
Parlament de Catalunya i en ús de les competències
atribuïdes pels Estatuts del Règim i el Govern Interiors
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament;

ACORDA:

Primer. Deixar sense efectes l’adscripció en comissió
de serveis de la senyora Eva Martos i Sesé a un lloc de
gestora parlamentària de l’escala general d’administra-
dor/a del cos d’administradors parlamentaris del Depar-
tament de Gestió Parlamentària del Parlament de Cata-
lunya, amb motiu de la reincorporació de la persona
titular de la plaça, i amb efectes des del dia 18 de març
de 2006.

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, 14 de març de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Resolució de 8 de març de 2006, de la
Secretària general del Parlament d’ads-
cripció en comissió de serveis de la
senyora Eva Martos i Sesé

SECRETARIA GENERAL

En data 14 d’abril de 2005, la Mesa del Parlament va
acordar adscriure en comissió de serveis la senyora Eva
Martos i Sesé a un lloc de gestora parlamentària de
l’escala general d’administrador/a del cos d’adminis-
tradors parlamentaris del Departament de Gestió Parla-
mentària del Parlament de Catalunya, a partir de la data
de la presa de possessió i fins a la reincorporació la
senyora Eva Vendrell i Catalán, en situació de baixa per
maternitat.

La senyora Eva Vendrell Catalán s’incorpora al seu lloc
de treball el propvinent dia 18 de març, fet que compor-
ta la fi de la comissió de serveis de la senyora Eva
Martos i Sesé.

Per Resolució de la Direcció de Govern Interior, de
data 31 de gener de 2006, la senyora Carme Alonso i
Belmonte, gestora parlamentària del Departament de
Gestió Parlamentària, gaudeix d’una pròrroga del per-
mís per a tenir cura de la seva filla, des del dia 24 de
febrer de 2006.

D’acord amb l’informe emès per la cap del Departa-
ment de Gestió Parlamentària del Parlament sobre la
necessitat de cobrir el lloc que ocupava la senyora Car-
me Alonso i Belmonte, i atès que la senyora Eva
Martos Sesé ha demostrat la seva vàlua, disposició i
interès durant el període que ha estat desenvolupant les
seves funcions com a gestora parlamentària;

De conformitat amb el que disposa l’article 104 del
Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de provisió de llocs de treball i pro-
moció professional dels funcionaris de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, les comissions de ser-
vei tindran sempre caràcter temporal i seran com a
màxim de dos anys.

Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert als Estatuts
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-
nya, en relació a l’òrgan de representació del personal
del Parlament.

En ús de les competències que em son atribuïdes pels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya;
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RESOLC:

Primer. Adscriure en comissió de serveis la senyora
Eva Martos i Sesé a un lloc de gestora parlamentària de
l’escala general d’administrador/a del cos d’adminis-
tradors parlamentaris del Departament de Gestió Parla-
mentària del Parlament de Catalunya, a partir del dia 18
de març de 2006 i fins a la reincorporació la senyora
Carme Alonso i Belmonte.

Segon. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant la Direcció de Govern Interior en el
termini d’un mes a comptar de la notificació, o direc-
tament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos
a comptar de l’endemà de l’esmentada notificació, de
conformitat amb la Llei 29/1998, del 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 8 de març de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Concurs per a proveir temporalment
un lloc de treball de tècnic/a de comp-
tabilitat de l’Oïdoria de Comptes del
Parlament
Tram. 500-00032/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
14.03.2006

SECRETARIA GENERAL

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
març de 2006, convoca un concurs per a proveir tem-
poralment un lloc de treball de tècnic/a de comptabili-
tat de la Oïdoria de Comptes, grup B, nivell 9, d’acord
amb el que estableixen els articles 33, 34, 53 i 54 del
Text refós dels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya, aprovat per l’acord de la
Comissió de Govern Interior del 29 d’abril de 2003, i
el que estableix l’article 20.1 de l’Acord sobre les con-
dicions de treball del personal del Parlament per als
anys 2005-2008, d’acord amb la normativa correspo-
nent sobre funció pública de la Generalitat de Catalu-
nya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat con-
sisteix a realitzar la gestió i tancament mensual de la
comptabilitat, gestió de la comptabilitat pressupostària
i extra pressupostària, elaboració de la liquidació del
pressupost, gestió d’IVA, IRPF i estudis fiscals de caire
especial, resolució d’incidències en coordinació amb
Tresoreria.

BASES

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

1.1 Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari, interí o contractat que ocupi actualment una
plaça a l’Administració del Parlament de Catalunya i
que compleix els requisits següents:

a) Tenir el títol de diplomatura en ciències empresari-
als, tres primers cursos de ciències eonòmiques o titu-
lació equivalent en l’àmbit econòmic.

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

1.2 Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es trobi, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les
situacions administratives regulades per la normativa
vigent. No pot participar-hi el personal que es trobi en
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni el
personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït de
càrrecs de comandament com a conseqüència d’un
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corres-
ponents. Tampoc no pot participar-hi el personal, que
trobant-se en una situació altra que la de servei actiu, no
hi hagi estat el temps mínim exigit per a reingressar.

2. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins al 29 de març de 2006, al Registre del Parlament de
Catalunya, la documentació següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Departament de Recur-
sos Humans del Parlament de Catalunya.

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

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

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits,
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec-
te de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del
nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equiva-
lent.

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

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

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir la
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al-
tre mitjà admès en dret.

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

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

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

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

4. COMISSIÓ TÈCNICA D’AVALUACIÓ

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

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

b) L’Oïdor de Comptes.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc de treball a proveir.

5. PROCEDIMENT D’ACTUACIONS

5.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les
bases 5.4 i 5.5, en el termini de quinze dies, la llista de
persones admeses i excloses, amb la indicació de si
resten exemptes o no de fer la prova de llengua catala-
na, i també dels motius d’exclusió, si escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de
cinc dies des de la publicació de la llista de persones
admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el
lloc per a fer la prova o les proves de coneixement su-
ficient de la llengua catalana, per als candidats que no
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 5.4 i 5.5.

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

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

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

6. MÈRITS I CAPACITATS A VALORAR

6.1. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els do-
cuments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avalua-
ció, segons els criteris i els barems següents:

Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants
a les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i,
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball
d’origen i el de destinació: fins a 25 punts.

Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administra-
ció pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les
categories en què s’hagin prestat: fins a 10 punts, a raó
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco-
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte
que el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

Formació i perfeccionament

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

Titulacions acadèmiques

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

Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 3 punts.
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6.2. La puntuació mínima per a superar el concurs és de
30 punts.

6.3. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de
convocar personalment els candidats, en els casos en
què ho consideri convenient, a fi d’aclarir punts dubto-
sos o qualsevol altre aspecte de la documentació que
hagin aportat.

7. RESOLUCIÓ DEL CONCURS

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor dels l’as-
pirants que obtinguin la millor valoració de tots els
mèrits i les capacitats que especifica la base 6. Aques-
ta resolució comporta l’adscripció en comissió de ser-
veis dels funcionaris o funcionàries als llocs de treball
convocats, amb les funcions descrites. En el cas que les
persones proposades no fossin funcionàries de carrera,
la provisió adopta el caràcter d’interina.

7.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris
següents:

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun-
cionari.

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels
mèrits establerts per la base 6.

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha
obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats
establert per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. TERMINIS D’INCORPORACIÓ I DE PRESA DE POSSESSIÓ

8.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà
de la publicació de la resolució del concurs en el
BOPC.

8.2. El termini per a la presa de possessió de la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
de treball anterior. Si aquesta resolució comporta el
reingrés al servei actiu, el termini de presa de posses-
sió s’ha de comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta. Així mateix, per causes justificades per ne-
cessitats del centre gestor d’origen, que el cap o la cap
del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot
concedir una pròrroga de fins a deu dies.

9. RÈGIM D’IMPUGNACIONS

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

de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

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

Palau del Parlament, 14 de març de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 14.03.2006

SECRETARIA GENERAL

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
març de 2006, vist l’informe del director de Govern
Interior i d’acord amb el que disposa la base quarta del
concurs, ha designat per a formar part de la comissió
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, direc-
tor de Govern Interior, el senyor David Pol i Torrella,
oïdor de comptes i la senyora Neus Aranda i Bosch, en
representació del personal.

Palau del Parlament, 14 de març de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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