
  

BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 178 

Tercer període Dilluns, 10 de desembre de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

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

1.30.	 Altres tramitacions 
1.30.06.	 Procediments relatius a les corpo

racions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de 
Comptes 

Procediment relatiu a l’Informe de fis
calització 16/2007, relatiu al Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, corresponent al 2005 (tram. 258
00010/08). Coneixement de l’Informe. p. 5 

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 

Proposta de resolució sobre l’empresa 
Cantalou, de Vallirana (Baix Llobregat) (tram. 250
00350/08). Retirada. p. 5 

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 sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya (tram. 200
00020/08). Correcció d’errades de publicació 
(BOPC 57). p. 6 

Projecte de llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència masclista (tram. 
200-00022/08). Nomenament d’una relatora. p. 6 

Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2008 (tram. 200
00028/08). Rectificació del text presentat. A l’annex 
d’inversions reals, a l’estat d’ingressos i al nom d’un 
servei pressupostari. p. 7 

Projecte de llei sobre els centres de 
culte o de reunió amb fins religiosos (tram. 200
00031/08). Text presentat. Antecedents. p. 9 

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

3.10.25.	 Propostes de resolució 

Proposta de resolució sobre la creació 
reglamentària i la implantació del Registre Unificat 
de Maltractaments Infantils a la xarxa hospitalària 
de Catalunya (tram. 250-00309/08). Esmenes pre
sentades. p. 13 

Proposta de resolució sobre els proto
cols d’actuació de les administracions públiques en 

els casos de detecció de maltractaments infantils 
(tram. 250-00333/08). Esmenes presentades. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
del sistema braille als caixers automàtics (tram. 250
00336/08). Esmenes presentades. p. 14 

Proposta de resolució sobre l’ajut per al 
pagament del lloguer, especialment per als joves i els 
col·lectius més necessitats (tram. 250-00355/08). 
Esmenes presentades. p. 15 

Proposta de resolució sobre l’accés als 
habitatges de protecció oficial de les persones en 
situació d’exclusió social (tram. 250-00356/08). Es
menes presentades. p. 15 

Proposta de resolució sobre els ajuts a 
les persones amb mobilitat reduïda i amb ingressos 
econòmics limitats per a adaptar els habitatges 
(tram. 250-00357/08). Esmenes presentades. p. 16 

Proposta de resolució sobre la creació 
de serveis públics i gratuïts d’assessorament en 
matèria d’arrendaments urbans i sobre la regulació 
relativa a assetjament immobiliari (tram. 250
00358/08). Esmenes presentades. p. 16 

Proposta de resolució sobre l’increment 
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’A
noia (tram. 250-00360/08). Esmenes presentades. p. 17 

Proposta de resolució sobre el condici
onament de les parades d’autobús de la línia entre 
Reus i Tarragona i el millorament del sistema d’in
formació horària (tram. 250-00361/08). Esmenes 
presentades. p. 17 

Proposta de resolució sobre la incor
poració dels espais lliures del Pla parcial Munta
nyans II a l’espai d’interès natural Platja de Torre
dembarra i Creixell (tram. 250-00363/08). Esmenes 
presentades. p. 17 

Proposta de resolució sobre el restabli
ment del servei de rodalia de Renfe entre Mataró i 
l’aeroport de Barcelona (tram. 250-00373/08). Es
menes presentades. p. 18 

Proposta de resolució sobre l’execució 
de les obres de millorament de la connexió de les 
carreteres BP-2427 i BV-2428 amb la N-340 (tram. 
250-00375/08). Esmenes presentades. p. 18 

Proposta de resolució sobre el traçat 
de la connexió de la carretera C-63 amb la GI-682 
(tram. 250-00376/08). Esmenes presentades. p. 19 

Correcció d'errades
– La Proposta de resolució sobre la incorporació dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II a l’espai d’interès natural Platja de Torredembarra i Creixell (tram. 250-00363/08), de la pàg. 17, ha estat modificada en el BOPC núm. 193, a la pàg. 3.
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Proposta de resolució sobre el desple- Proposta de resolució sobre l’impacte 
gament de la Llei 27/2002, sobre mesures legisla sonor de l’aeroport de Reus (Baix Camp) (tram. 
tives per a regular les empreses d’inserció sociola 250-00462/08). Presentació. p. 28 
boral (tram. 250-00377/08). Esmenes presentades. p. 19 

Proposta de resolució sobre l’arribada 
Proposta de resolució sobre la conta del senyal de televisió a Capafonts (Baix Camp) 

minació atmosfèrica produïda per l’activitat de la (tram. 250-00464/08). Presentació. p. 29 
planta de Cemex a Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat) (tram. 250-00378/08). Esmenes presen
tades. p. 20 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
europeus a la producció citrícola i la defensa dels 
interessos dels citricultors davant el Ministeri d’Agri-

Proposta de resolució sobre els ani cultura, Pesca i Alimentació (tram. 250-00465/08). 
mals de companyia abandonats (tram. 250-00389/ Presentació. p. 29 
08). Esmenes presentades. p. 20 

Proposta de resolució sobre l’aplicació 
Proposta de resolució sobre la millora d’un criteri territorial per al repartiment dels ajuts 

integral de la carretera L-800 entre Alcarràs i Val europeus que fa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
manya (tram. 250-00396/08). Esmenes presenta- Alimentació (tram. 250-00466/08). Presentació. p. 30 
des. p. 21 

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
Proposta de resolució sobre la com de la construcció de l’estació depuradora d’aigües 

pactació de les carreteres N-II i AP-7 entre Medinyà residuals de Llavorsí (Pallars Sobirà) (tram. 250
i Figueres (tram. 250-00397/08). Esmenes presen 00467/08). Presentació. p. 30 
tades. p. 21 

Proposta de resolució sobre els proble-
Proposta de resolució sobre la cons mes sanitaris al Baix Camp com a conseqüència de 

trucció de la connexió en direcció a Barcelona de la l’increment de població (tram. 250-00468/08). Pre
carretera BV-2115 i l’autopista C-32 (tram. 250 sentació. p. 31 
00398/08). Esmenes presentades. p. 22 

Proposta de resolució sobre l’incre-
Proposta de resolució sobre l’avança ment de trens amb parada a les estacions de les 

ment del pagament d’ajuts indemnitzatoris a les poblacions de les Terres de l’Ebre (tram. 250
persones afectades pel col·lapse de la xarxa ferro 00469/08). Presentació. p. 31 
viària (tram. 250-00400/08). Esmenes presentades. p. 22 

Proposta de resolució sobre la modifi-
Proposta de resolució sobre la gratuïtat cació de la normativa relativa als tipus de vaixells i 

dels bitllets dels usuaris de la xarxa de Ferrocarrils les arts per a fer compatible l’activitat extractiva 
de la Generalitat de Catalunya afectada pel col·lap pesquera amb el turisme (tram. 250-00470/08). 
se en les infraestructures ferroviàries (tram. 250 Presentació. p. 32 
00401/08). Esmenes presentades. p. 23 

Proposta de resolució sobre el garan-
Proposta de resolució sobre l’elabo timent de la cobertura dels serveis de banda ampla, 

ració d’un pla d’inversió en obra civil (tram. 250 de telefonia mòbil i de televisió digital terrestre a 
00454/08). Presentació. p. 23 l’Alt Penedès (tram. 250-00471/08). Presentació. p. 32 

Proposta de resolució sobre la creació Proposta de resolució sobre la desti
de jutjats mercantils (tram. 250-00455/08). Presen nació de l’aigua del Ter (tram. 250-00486/08). Pre
tació. p. 24 sentació. p. 33 

Proposta de resolució sobre els con- Proposta de resolució sobre la recupe
tinguts dels llibres de text (tram. 250-00456/08). ració i la promoció de les torres de guaita (tram. 
Presentació. p. 24 250-00487/08). Presentació. p. 33 

Proposta de resolució sobre la cons- Proposta de resolució sobre la crema 
trucció d’un complex d’edificis per a concentrar els de residus sòlids a la planta de Ciments Molins In
departaments i les oficines de la Generalitat (tram. dustrial, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) 
250-00457/08). Presentació. p. 25 (tram. 250-00488/08). Presentació. p. 34 

Proposta de resolució sobre l’organit- Proposta de resolució sobre la posa
zació d’un acte institucional d’homenatge als coo da en funcionament del fons de garantia de la Llei 
perants (tram. 250-00458/08). Presentació. p. 26 18/2003, de suport a les famílies (tram. 250

00489/08). Presentació. p. 35 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir el servei de cursos de formació Proposta de resolució sobre l’elabora
per a maquinistes i altres professionals de Renfe ció d’un projecte de llei per a un nou pacte de ciu
davant el traspàs dels serveis de rodalia i regionals tadania entre dones i homes (tram. 250-00490/08). 
a la Generalitat (tram. 250-00459/08). Presentació. p. 26 Presentació. p. 35 

Proposta de resolució sobre la supres- Proposta de resolució sobre el cabal 
sió de barreres arquitectòniques a les estacions de ecològic del delta de l’Ebre (tram. 250-00491/08). 
Renfe (tram. 250-00460/08). Presentació. p. 27 Presentació. p. 35 

Proposta de resolució sobre la supres- Proposta de resolució sobre la cons
sió de barreres arquitectòniques a l’estació de tren trucció d’un nou teatre municipal a Mataró (Mares
de Tarragona (tram. 250-00461/08). Presentació. p. 27 me) (tram. 250-00492/08). Presentació. p. 36 
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Proposta de resolució sobre la recons
trucció de la rotonda de la carretera N-II de Teià 
(Maresme) (tram. 250-00493/08). Presentació. p. 36 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del CEIP Sobrians, d’Arenys de Munt (Mares
me) (tram. 250-00494/08). Presentació. p. 37 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’espigons de protecció a la façana marítima 
de Cabrera de Mar (Maresme) (tram. 250-00495/08). 
Presentació. p. 37 

Proposta de resolució sobre les exca
vacions arqueològiques de Cabrera de Mar (Mares
me) (tram. 250-00496/08). Presentació. p. 38 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pas de vianants entre Arenys de Mar i 
Arenys de Munt (Maresme) (tram. 250-00497/08). 
Presentació. p. 38 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del poliesportiu de Cabrera de Mar (Mares
me) (tram. 250-00498/08). Presentació. p. 39 

Proposta de resolució sobre la rehabi
litació de l’antic nucli de la Mussara, de Vilaplana 
(Baix Camp) (tram. 250-00499/08). Presentació. p. 39 

Proposta de resolució sobre les oposi
cions als cossos docents de primària i secundària 
del 2007 (tram. 250-00500/08). Presentació. p. 39 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió de seguiment de l’assignatura d’edu
cació per a la ciutadania (tram. 250-00501/08). Pre
sentació. p. 40 

Proposta de resolució sobre la dotació 
amb auxiliars d’educació especial de les llars d’in
fants públiques que tenen alumnes amb necessitats 
educatives especials (tram. 250-00502/08). Presen
tació. p. 40 

Proposta de resolució sobre la dero
gació del Decret 365/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la loteria denominada Binjocs (tram. 
250-00503/08). Presentació. p. 41 

Proposta de resolució sobre la prio
rització d’una línia d’ajuts per a construir un equipa
ment cívic a Sant Pere de Vilamajor (Vallès Orien
tal) (tram. 250-00504/08). Presentació. p. 42 

Proposta de resolució sobre la protec
ció del delta de l’Ebre (tram. 250-00505/08). Pre
sentació. p. 42 

Proposta de resolució sobre el servei 
d’urgències sanitàries del centre d’atenció primària 
de Tona (Osona) (tram. 250-00506/08). Presenta-
ció. p. 43 

Proposta de resolució sobre la sus
pensió i la derogació del Decret 31/2007, pel qual 
es regulen les condicions per a l’exercici de deter
minades teràpies naturals (tram. 250-00507/08). 
Presentació. p. 43 

4.	 INFORMACIÓ 
4.45.	 Composició dels òrgans de la cam

bra 
4.45.05.	 Comissions legislatives 

Composició de la Comissió de Benes
tar i Immigració (tram. 410-00010/08). Substitució 
de diputats. p. 44 

4.45.10.	 Comissions específiques creades 
pel Reglament o per lleis 

Composició de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 412-00006/08). Substitució de 
diputats. p. 44 

4.50. Compliment de resolucions i de 
mocions 

4.50.01. Compliment de resolucions 

Control de compliment de la Resolució 
44/VIII, sobre l’adopció per la Generalitat de les me
sures de la convenció de les Nacions Unides sobre 
els drets de les persones amb discapacitats (tram. 
290-00027/08). Pròrroga del termini per a retre 
comptes. p. 44 

Control de compliment de la Resolució 
45/VIII, sobre la incorporació al catàleg de presta
cions ortoprotètiques d’una cadira de rodes semi
lleugera i autopropulsable (tram. 290-00028/08). 
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 45 

Control de compliment de la Resolució 
46/VIII, sobre el servei de tren regional entre les 
ciutats de Reus, Salou i Cambrils i la de Barcelona 
(tram. 290-00029/08). Informe relatiu al compliment 
de la Resolució. p. 45 

Control de compliment de la Resolució 
47/VIII, sobre la proposta de remodelació de la fa
çana marítima de Tarragona (tram. 290-00030/08). 
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 46 

Control de compliment de la Resolució 
48/VIII, sobre la incorporació del sistema braille a les 
màquines subministradores de bitllets de la compa
nyia Renfe (tram. 290-00031/08). Informe relatiu al 
compliment de la Resolució. p. 46 

Control de compliment de la Resolució 
49/VIII, sobre l’increment de la circulació de trens 
de les línies Ca3 i Ca6 i de la línia d’alta velocitat 
entre Lleida i Barcelona (tram. 290-00032/08). Infor
me relatiu al compliment de la Resolució. p. 46 

Control de compliment de la Resolució 
50/VIII, sobre l’establiment d’una parada de l’Euro
med a les Terres de l’Ebre i sobre l’augment de la 
circulació de trens de la línia Ca1 de Renfe (tram. 
290-00033/08). Informe relatiu al compliment de la 
Resolució. p. 47 

Control de compliment de la Resolució 
51/VIII, sobre l’increment de freqüències del servei 
de transport de passatgers per carretera entre el 
Vendrell, Vilanova i la Geltrú i Barcelona (tram. 290
00034/08). Informe relatiu al compliment de la Re
solució. p. 47 

Control de compliment de la Resolució 
52/VIII, sobre la possibilitat de crear una nova línia 
de tren entre Tarragona i Castellbisbal, que inclogui 
la rehabilitació de la línia ferroviària Roda de Barà -
Reus (tram. 290-00035/08). Informe relatiu al com
pliment de la Resolució. p. 48 

Control de compliment de la Resolució 
53/VIII, sobre la gratuïtat temporal del peatge de 
l’autopista C-16 a l’altura de Sant Vicenç de Caste
llet per als usuaris del recorregut entre aquesta 
població i Manresa, en ambdós sentits (tram. 290
00036/08). Informe relatiu al compliment de la Re
solució. p. 48 

Control de compliment de la Resolu
ció 54/VIII, sobre la millora de la xarxa viària de 
l’entorn de l’aeroport de Reus i de l’estació del tren 
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d’alta velocitat del Camp de Tarragona (tram. 290
00037/08). Informe relatiu al compliment de la Re
solució. p. 49 

Control de compliment de la Resolució 
55/VIII, sobre la creació d’un nou grup de treball de 
reordenació dels peatges (tram. 290-00038/08). 
Informe relatiu al compliment de la Resolució. p. 50 

Control de compliment de la Resolució 
57/VIII, sobre la continuïtat del programa 135 es
cons (tram. 290-00040/08). Pròrroga del termini per 
a retre comptes. p. 51 

Control de compliment de la Resolució 
58/VIII, sobre la continuïtat i la potenciació del cen
tre i els serveis de RTVE a Catalunya (tram. 290
00041/08). Pròrroga del termini per a retre comptes. p. 51 

Control de compliment de la Resolució 
63/VIII, sobre les obres de millora del ferm de la 
carretera C-26, entre Ripoll i la rotonda d’accés als 
túnels de Collabós (tram. 290-00046/08). Informe 
relatiu al compliment de la Resolució. p. 52 

Control de compliment de la Resolució 
64/VIII, sobre el port de les Cases d’Alcanar, a Al-
canar (Montsià) (tram. 290-00047/08). Informe re
latiu al compliment de la Resolució. p. 52 

4.50.02. Compliment de mocions 

Control de compliment de la Moció 
12/VIII, sobre les polítiques socials adreçades a 
les famílies (tram. 390-00012/08). Pròrroga del ter
mini per a retre comptes. p. 52 

4.53. 

4.53.03. 

Sessions informatives i comparei
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller 
d’Educació sobre l’informe «L’estat de l’educació a 
Catalunya. Anuari 2006-2007», de la Fundació Jau
me Bofill, i l’Informe Pisa (tram. 354-00103/08). 
Sol·licitud i tramitació. p. 53 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
el consum de drogues i les mesures adoptades pel 
seu departament (tram. 354-00105/08). Sol·licitud i 
tramitació. p. 53 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera de Salut sobre 
les actuacions dutes a terme en diferents centres 
sanitaris de Barcelona per la pràctica d’avortaments 
considerats il·legals (tram. 354-00106/08). Sol·licitud 
i tramitació. p. 53 

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 

Sol·licitud de compareixença del coordi
nador del 2n Congrés Forestal Català davant la Co
missió de Medi Ambient i Habitatge perquè n’expo
si el manifest i les conclusions (tram. 356-00238/08). 
Sol·licitud. p. 53 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Superior d’Educació davant la Co
missió d’Educació i Universitats perquè informi so
bre la situació educativa amb relació als aspectes 
més destacats dels estudis i informes publicats re
latius al sistema educatiu (tram. 356-00239/08). 
Sol·licitud. p. 54 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants dels sindicats FSP-UGT, CCOO, CATAC
IAC i CSI-CSIF davant la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana perquè informin sobre la situa
ció dels centres penitenciaris (tram. 356-00240/08). 
Sol·licitud. p. 54 

Sol·licitud de compareixença de la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania davant la Co
missió de Benestar i Immigració perquè informi 
sobre el desplegament de la Llei de l’Estat 39/2006, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència (tram. 356
00241/08). Sol·licitud. p. 54 

4.53.10.	 Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern 

Sessió informativa de la Comissió de 
Benestar i Immigració amb la consellera d’Acció 
Social i Ciutadania perquè informi sobre l’actuació 
del Departament en el cas de maltractaments a una 
menor de Tarragona (tram. 355-00055/08). Subs
tanciació. p. 54 

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

Compareixença de la presidenta i els 
membres del Consell Permanent de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar i Immigració perquè presen
tin les línies generals d’actuació d’aquesta entitat 
(tram. 357-00015/08). Substanciació. p. 54 

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 
la Vicepresidència al conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació (tram. 330-00039/08). Coneixement. p. 55 

Encàrrec del despatx del conseller de 
Governació i Administracions Públiques al conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa (tram. 330
00040/08). Coneixement. p. 55 

4.70.10.	 Altres comunicacions 

Informe del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya sobre l’observança del pluralisme en la 
televisió i la ràdio corresponent al setembre del 2007 
(tram. 337-00024/08). Presentació. p. 56 

NOTES 

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels docu
ments originals entrats al Registre. 

La numeració del BOPC no està necessàriament vincula
da a una sola data. 

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.30. ALTRES TRAMITACIONS 

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES CORPO
RACIONS LOCALS I A ALTRES INFORMES 
O MEMÒRIES DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES 

Procediment relatiu a l’Informe de fisca
lització 16/2007, relatiu al Consell Co
marcal de la Ribera d’Ebre, correspo
nent al 2005 
Tram. 258-00010/08 

Coneixement de l’Informe 

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe. 

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

2.10.25. 

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució sobre l’empresa 
Cantalou, de Vallirana (Baix Llobregat) 
Tram. 250-00350/08 

Retirada 

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 18874). 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
04.12.2007. 

1.30.06. 

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

3.01.01. 

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

PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei sobre l’exercici de les 
professions de l’esport a Catalunya 
Tram. 200-00020/08 

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
57) 

En el BOPC 57, a la pàgina 17.
 

En la numeració correlativa de l’article 4.
 

On diu:
 

«10. En tots els supòsits en què [...]»
 

Ha de dir:
 

«9. En tots els supòsits en què [...]»
 

A la pàgina 21.
 

En la numeració correlativa de la disposició transitòria
 
tercera.
 

On diu:
 

«2. La definició de les competències professionals [...]»
 

Ha de dir:
 

«3. La definició de les competències professionals [...]»
 

On diu:
 

«3. S’han d’establir reglamentàriament les condicions 
[...]» 

Ha de dir: 

«4. S’han d’establir reglamentàriament les condicions 
[...]» 

Projecte de llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència mas
clista 
Tram. 200-00022/08 

Nomenament d’una relatora 

NOMENAMENT DE LA RELATORA D’UNA PONÈNCIA 

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro
jecte de llei d’eradicació de la violència masclista 
(tram. 200-00022/08) s’ha reunit el dia 4 de desembre 
de 2007 i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4 
del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la 
diputada Anna Simó i Castelló. 

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2007 

Mila Arcarons i Oferil, G. P. Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi; Marta Llorens i Garcia, G. P. de Convergència 
i Unió; Montserrat Nebrera i González, G. P. del Partit 
Popular de Catalunya; Anna Simó i Castelló, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Antonio Robles 
Almeida, G. Mixt; Mercè Civit Illa, G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei de pressupostos de la
 
Generalitat de Catalunya per al 2008
 
Tram. 200-00028/08 

Rectificació del text presentat
 
A l’annex d’inversions reals, a l’estat d’in
gressos i al nom d’un servei pressupos
tari
 
Reg. 18003 i 18255 

D’acord amb les comunicacions rebudes del secretari 
general del Departament d’Economia i Finances (reg. 
18003 i 18255), els serveis del Govern de la Generalitat 
han detectat uns errors materials en l’annex d’inversions 
reals, en l’estat d’ingressos i en el nom d’un servei pres
supostari del Projecte de llei de pressupostos de la Gene
ralitat de Catalunya per al 2008, que es posen en conei
xement del Parlament. A aquest efecte, es procedeix a la 
corresponent rectificació en els termes següents: 

A) ANNEX D’INVERSIONS REALS
 

SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUACIÓ SEGÜENT:
 

A LA CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA DE LES INVERSIONS REALS (PÀG. 206 DEL DOCUMENT)
 

Subsector: SOCIETATS MERCANTILS 

Agrupació: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 

Servei/Entitat: CTRALS I INFRA PER A LA MOB I ACT LOG, SA (CIMALSA) 

(64 10) 

Programa: 526 

Article: 66 

Actuació: 080299 

Descripció: ACTUACIONS A LA LOGIS PENEDÈS 

Comarca: BAIX PENEDÈS 

Import (euros): 10.000.000,00 

A LA CLASSIFICACIÓ TERRITORIAL DE LES INVERSIONS REALS (PÀG. 369 DEL DOCUMENT) 

Àmbit territorial: CAMP DE TARRAGONA 

Comarca: BAIX PENEDÈS 

Programa: 526 

Article: 66 

Subactuació: 080299 001 

Descripció: ACTUACIONS A LA LOGIS PENEDÈS: ACTUACIONS A LA LOGIS PENEDÈS 

Executor: CTRALS I INFRA PER A LA MOB I ACT LOG, SA (CIMALSA) 

Import (euros): 10.000.000,00 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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PER A L’ACTUACIÓ SEGÜENT:
 

A LA CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA DE LES INVERSIONS REALS (PÀG. 206 DEL DOCUMENT)
 

Subsector: SOCIETATS MERCANTILS 

Agrupació: POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 

Servei/Entitat: CTRALS I INFRA PER A LA MOB I ACT LOG, SA (CIMALSA) 

(64 10) 

Programa: 526 

Article: 66 

Actuació: 080299 

Descripció: NOVES ACTUACIONS LOGÍSTIQUES I DE SÒL A LA REGIÓ 

CAMP DE TARRAGONA
 

Comarca: NO TERRITORIALITZABLE
 

Import (euros): 10.000.000,00
 

A LA CLASSIFICACIÓ TERRITORIAL DE LES INVERSIONS REALS (PÀG. 431 DEL DOCUMENT) 

Àmbit territorial: NO TERRITORIALITZABLE
 

Comarca:
 

Territori: TARRAGONA (PROVÍNCIA) 

Programa: 526 

Article: 66 

Actuació: 080299 001 

Descripció: NOVES ACTUACIONS LOGÍSTIQUES I DE SÒL A LA REGIÓ 

CAMP DE TARRAGONA 

Executor: CTRALS I INFRA PER A LA MOB I ACT LOG, SA (CIMALSA) 

Import (euros): 10.000.000,00 

B) ESTAT D’INGRESSOS
 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
 

alta 

baixa 

mod 

codi secció 

(Dept. 

d’adscripció) 

codi CP aplicació denominació import 

B MA 6550 900.0001 A curt termini -2.850.514,52 

A MA 6550 900.0002 A llarg termini +2.850.514,52 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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CENTRE D’INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ 

alta 

baixa 

mod 

codi secció 

(Dept. 

d’adscripció) 

codi CP aplicació denominació import 

B JU 6460 390.0009 Altres recàrrecs -3.774.604,14 

A JU 6460 399.0009 Altres ingressos diversos +3.774.604,14 

C) NOM D’UN SERVEI PRESSUPOSTARI 

On diu:
 

AG03: Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i
 
Innovació
 

Ha de dir:
 

AG03: Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
 

Projecte de llei sobre els centres de 
culte o de reunió amb fins religiosos 
Tram. 200-00031/08 

Text presentat 
Reg. 18490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generali
tat de Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali
tat de Catalunya, celebrada el dia d’avui, s’ha pres, 
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del conseller de la Vicepresidència s’apro
va l’Avantprojecte de Llei sobre els centres de culte o 
de reunió amb fins religiosos i s’autoritza l’esmentat 
conseller perquè el presenti al Parlament. » 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint de novembre de dos mil 
set. 

Barcelona, 20 de novembre de 2007 

Laia Bonet Rull 
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI SOBRE ELS CENTRES DE CULTE O DE 

REUNIÓ AMB FINS RELIGIOSOS 

PREÀMBUL 

Catalunya es troba en procés de creixement demogrà
fic i urbanístic. Molts municipis experimenten un aug
ment progressiu de població i neixen nous barris i zo
nes d’habitatges. Juntament amb aquest fet, la realitat 
religiosa de Catalunya és cada dia més plural, en part 
pel fenomen de la immigració. Així ho demostra el 
mapa dels centres de culte que la Generalitat presenta 
periòdicament: tretze grans confessions religioses con
viuen en el nostre país, i moltes d’aquestes contenen 
també una diversitat interna. 

La nova situació planteja nous reptes i demana noves 
respostes. En alguns casos, la mera manca de coneixe
ment de la tradició dels altres ha generat pors i preju
dicis, que han desaparegut amb la relació entre les per
sones. Alguna ordenança i alguna moratòria municipals 
han dificultat l’exercici del dret de llibertat de religio
sa, i han afavorit les condicions precàries d’alguns cen
tres de culte. 

El buit legal existent fins ara sobre aquests centres ha 
provocat disparitat de criteris entre els ajuntaments a 
l’hora de concedir llicències, des de l’aplicació rigorosa 
de la Llei sobre policia de l’espectacle, les activitats 
recreatives i els establiments públics (que, d’altra ban
da, no contempla els centres de culte) fins a l’absència 
d’exigència de mesures de seguretat, avui considerades 
necessàries. En alguns casos, aquesta disparitat ha des
orientat els responsables dels centres de culte, i alguns 
han demanat la unificació de criteris. 

El dret de llibertat religiosa i de culte és un dels drets 
fonamentals reconeguts a l’article 16 de la Constitució 
i regulat per la Llei orgànica de llibertat religiosa, de 5 
de juliol de 1980. Alhora, aquesta llei estableix que 
l’únic límit d’aquest dret és «la protecció del dret dels 
altres a l’exercici de les seves llibertats públiques i drets 
fonamentals, així com la salvaguarda de la seguretat, de 
la salut i de la moralitat pública, elements constitutius 
de l’ordre públic protegit per la llei en l’àmbit d’una 
societat democràtica». L’article 16 de la Constitució 
preveu també relacions de cooperació entre els poders 
públics i les confessions religioses. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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És evident, doncs, que ni el dret urbanístic ni el dret 
administratiu municipal no limiten per se el dret fona
mental de llibertat religiosa, i que les autoritats locals 
no poden imposar més limitacions que les imprescindi
bles per a l’interès públic. 

Des del punt de vista competencial, l’article 161 de l’Es
tatut d’autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat 
competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que 
acompleixin llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot 
cas, l’establiment de mecanismes de col·laboració i de 
cooperació per a l’acompliment de llurs activitats en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat, i també 
competència executiva per a la promoció, el desenvolu
pament i l’execució dels acords i dels convenis signats 
amb les esglésies, les confessions i les comunitats religi
oses inscrites en el registre estatal d’entitats religioses. 
Així mateix, l’article 149 del mateix Estatut atorga a la 
Generalitat competència exclusiva, entre d’altres, en re-
lació amb l’ordenació del territori i l’urbanisme. Per la 
seva part, l’article 160 li atribueix competència exclusi
va en matèria de règim local, i l’article 144 competència 
compartida en matèria de medi ambient. 

De conformitat amb tot això, aquesta llei parteix del 
reconeixement del dret fonamental de llibertat religiosa 
i té com a finalitat garantir el dret de llibertat de culte; 
donar suport als alcaldes i a les alcaldesses a l’hora de 
facilitar l’exercici d’aquest dret; i vetllar per unes con
dicions adequades de seguretat –i alhora proporciona-
des a l’activitat–, d’higiene i de dignitat dels locals de 
culte, i també per evitar possibles molèsties a terceres 
persones. Alhora, evita causar problemes als centres de 
culte que ja presten els seus serveis sense dificultats. 

L’aportació d’aquesta llei a la garantia de l’exercici del 
dret de llibertat de culte consisteix a establir que els plans 
d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls 
amb la qualificació de sistema d’equipament comunitari 
on s’admetin els usos de caràcter religiós i/o destinar ter
renys específicament per a aquest ús. L’obertura de locals 
de culte és un dret que han de vetllar les Administracions. 

Per salvaguardar les condicions tècniques de seguretat 
i d’higiene necessàries en un centre de culte, la llei pre
veu l’elaboració d’un reglament que ha de detallar 
aquestes condicions. Malgrat que tot local de pública 
concurrència requereix mesures de seguretat, és clar 
que el tipus d’activitat que es porta a terme en un cen
tre de culte no és comparable a la d’un espectacle. 

La llicència que aquesta llei estableix no té per objec
te donar permís per a l’activitat religiosa en si, que és 
un dret fonamental, sinó garantir que l’ús del local con
cret per al qual s’atorga reuneix les condicions tècni
ques adequades al tipus d’activitat que s’hi ha de des
envolupar. 

Alhora, aquesta llicència ha de garantir, en cas que si
gui necessari, i segons el tipus d’activitat vinculada a la 
pràctica del culte que s’hi hagi de realitzar, que el local 
corresponent està preparat per evitar causar molèsties 
a terceres persones. 

3.01.01. 

Finalment, i per no crear dificultats innecessàries, les 
disposicions addicionals i transitòries estableixen un 
règim específic per tal d’evitar que aquesta regulació 
dels centres de culte signifiqui un perjudici per a aque
lles entitats que disposen de locals que ja presten els 
seus serveis religiosos des de fa temps amb normalitat 
i sense problemes, i preveuen ajuts per a l’adaptació 
dels locals a les prescripcions d’aquesta llei. 

Així, i des de la laïcitat, aquesta llei vol regular els cen
tres de culte o de reunió amb fins religiosos en termes 
de neutralitat i amb l’única finalitat de facilitar l’exer
cici del culte i de preservar la seguretat i la salubritat 
dels locals i els drets fonamentals de tots els ciutadans 
relatius a l’ordre públic. D’aquesta manera, vol enfor
tir uns valors que ja caracteritzen l’espai comú de la 
nostra societat: la convivència, el respecte a la plurali
tat, la igualtat en drets democràtics i la responsabilitat 
de tota la ciutadania, sense discriminacions de cap 
mena, a la construcció nacional de Catalunya. 

TÍTOL PRELIMINAR 

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI 

Amb la finalitat de garantir l’aplicació real i efectiva del 
dret de les Esglésies, les comunitats i les confessions 
religioses a establir centres de culte o de reunió amb 
fins religiosos, aquesta llei té per objecte establir l’obli
gatorietat de preveure en els plans d’ordenació urbanís
tica municipal sòls on s’admeti o s’assigni l’ús religi
ós, i també regular la llicència municipal d’activitats 
d’ús de centres de culte o de reunió amb fins religiosos, 
que siguin de concurrència pública, per tal de garantir 
la seguretat de les persones i les condicions adients de 
salubritat d’aquests centres. 

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

1. Aquesta llei s’aplica als centres de culte o de reunió 
de pública concurrència amb fins religiosos, inclosos 
en l’àmbit de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de 
llibertat religiosa, i també a l’ús amb finalitats religio
ses, amb caràcter esporàdic, d’equipaments o d’espais 
de titularitat pública no destinats, amb caràcter habitu
al, a aquest tipus de finalitats. 

2. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els 
llocs de culte o de reunió amb fins religiosos ubicats en 
centres hospitalaris, tanatoris i centres penitenciaris o 
els situats en espais de titularitat pública o privada des
tinats a altres activitats principals. 

ARTICLE 3. DEFINICIÓ DE CENTRE DE CULTE O DE REUNIÓ 

Als efectes d’aquesta llei i de les disposicions que la 
despleguin, s’entén per centres de culte o de reunió 
amb fins religiosos, aquells edificis o locals, de concur
rència pública, siguin de titularitat pública o privada, 
reconeguts, declarats o certificats per les respectives 
Esglésies, confessions o comunitats, i destinats princi
palment i de forma permanent a l’exercici col·lectiu 
d’activitats de culte o de reunió amb fins religiosos. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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TÍTOL PRIMER. ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

ARTICLE 4. FIXACIÓ D’USOS RELIGIOSOS EN ELS PLANS 

D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

Els plans d’ordenació urbanística municipal han de pre
veure sòls amb la qualificació de sistema d’equipament 
comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de 
nova implantació i/o destinar terrenys específicament a 
aquest ús. 

ARTICLE 5. ASSIGNACIÓ D’ÚS 

Als efectes de l’assignació de l’ús religiós als sòls qua
lificats d’equipament comunitari, s’aplica la legislació 
urbanística. 

ARTICLE 6. PARTICIPACIÓ DE LES CONFESSIONS RELIGIO
SES EN LA FORMULACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Les confessions religioses participen en el procés de 
formulació del planejament urbanístic, als efectes de 
conèixer i poder preveure les necessitats existents en 
relació a la construcció de llocs de culte o de reunió, 
mitjançant els canals que estableixen els programes de 
participació ciutadana dels plans d’ordenació urbanís
tica municipal i mitjançant la participació en els termi
nis d’informació pública que estableix la legislació ur
banística per a la tramitació del planejament urbanístic. 

ARTICLE 7. ÚS ESPORÀDIC D’EQUIPAMENTS O ESPAIS DE 

TITULARITAT PÚBLICA AMB FINALITATS RELIGIOSES 

Les Administracions públiques garanteixen un tracte 
igualitari i no discriminatori en les cessions o autorit
zacions d’ús d’equipaments públics i d’espais públics, 
d’ús privatiu del domini públic, d’ocupació temporal de 
la via pública o d’ús de béns patrimonials a les Esglé
sies, les comunitats i les confessions religioses per a dur 
a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós. 

TÍTOL SEGON. INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE ELS 

CENTRES DE CULTE O DE REUNIÓ AMB FINS RELIGIOSOS 

ARTICLE 8. MARC NORMATIU D’APLICACIÓ COMUNA 

L’establiment i l’inici d’activitats d’un centre de culte 
o de reunió amb fins religiosos està subjecte al que s’es
tableix en els Capítols 1, 2 i 3 d’aquest Títol. 

CAPÍTOL 1. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS D’ÚS DE 

CENTRES DE CULTE O DE REUNIÓ AMB FINS RELIGIOSOS 

ARTICLE 9. CONDICIONS MATERIALS O TÈCNIQUES D’OBLI
GAT COMPLIMENT PER ALS LLOCS DE CULTE O DE REUNIÓ 

AMB FINS RELIGIOSOS 

1. Els centres de culte o de reunió amb fins religiosos, 
de concurrència pública, han de tenir les condicions 
tècniques i materials necessàries per a garantir la segu
retat de les persones usuàries i la higiene de les instal·la
cions, evitar molèsties a terceres persones i efectes ne
gatius a l’entorn. En tot cas, aquestes condicions han 
d’ésser adequades i proporcionals per tal de no impe
dir ni dificultar l’activitat que es realitza en els esmen
tats centres de culte o de reunió. 

2. El Govern de la Generalitat desplegarà reglamentà
riament les condicions tècniques que han de complir els 
llocs de culte o de reunió amb fins religiosos de concur
rència pública. 

ARTICLE 10. LLICÈNCIA MUNICIPAL D’ACTIVITATS D’ÚS DE 

CENTRES DE CULTE O DE REUNIÓ AMB FINS RELIGIOSOS 

1. Per a iniciar les activitats d’un nou lloc de culte o de 
reunió, de concurrència pública, s’ha d’obtenir prèvia
ment una llicència municipal d’activitats d’ús de cen
tres de culte o de reunió. 

2. Sempre que en un local per al qual s’hagués atorgat 
llicència municipal d’activitats d’ús de centres de culte o 
de reunió es dugui a terme qualsevol acció considerada 
obra major que requereix llicència urbanística, caldrà 
sol·licitar de nou la llicència municipal d’activitats d’ús de 
centres de culte o de reunió o, de forma simultània, 
aquesta la llicència adaptada a la nova configuració que 
resulti de les obres realitzades. 

3. En cas que els supòsits sotmesos a llicència munici
pal d’activitats d’ús de centres de culte o de reunió, de 
conformitat amb aquest precepte, requereixin a la ve
gada llicència urbanística, la persona peticionària o pro
motora, que ho farà en nom de la corresponent esglé
sia, comunitat o confessió religiosa, ha de sol·licitar 
ambdues llicències en una sola instància, acompanya
da d’un projecte únic que haurà d’acreditar el compli
ment de la normativa urbanística aplicable. En tot cas, 
la llicència urbanística ha de ser prèvia a la llicència 
d’activitats d’ús de centres de culte o de reunió. 

ARTICLE 11. ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC 

Els centres de culte o de reunió han de complir amb les 
disposicions de la legislació de protecció contra la con
taminació acústica. Reglamentàriament es regulen les 
limitacions acústiques dels centres de culte o de reunió. 

ARTICLE 12. MESURES SENSE CARÀCTER SANCIONADOR 

1. Amb l’exclusiva finalitat de preservar la seguretat i la 
salubritat pública i en casos de perill imminent, l’alcalde 
o l’alcaldessa ha d’ordenar, mitjançant resolució i amb 
l’audiència prèvia de l’interessat, el tancament i el desa
llotjament dels locals de concurrència pública que no dis
posin de llicència municipal d’activitats d’ús de centres 
de culte o de reunió o que la incompleixin, o que infrin
geixen les normes sobre el local o les instal·lacions exigi
des per garantir la seguretat i la salubritat del local, fins 
que es rectifiquin els defectes observats o s’acompleixen 
els requisits legals o reglamentaris exigits. 

2. Tan bon punt siguin esmenats els defectes, es tramita 
l’atorgament de la corresponent llicència 

3. Sempre que resti garantida la seguretat de les perso
nes, l’alcalde o l’alcaldessa pot ordenar la substitució 
de la mesura de tancament de l’establiment pel precinte 
de part de les seves instal·lacions. 

4. Les mesures previstes en aquest article no tenen ca
ràcter de sanció. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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CAPÍTOL 2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES AUTORIT
ZACIONS 

ARTICLE 13. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

1. Els locals de culte o de reunió se sotmeten al règim 
general que regula les llicències urbanístiques. 

2. Les llicències urbanístiques s’atorguen d’acord amb 
la legislació vigent en matèria d’urbanisme, el planeja
ment urbanístic i les ordenances municipals. 

En conseqüència, els municipis han de subjectar a llicèn
cia urbanística, en els termes previstos en la normativa 
vigent en matèria de llicències urbanístiques, el plane
jament urbanístic i les ordenances municipals corres
ponents, les obres de construcció i edificació de nous 
centres de culte o de reunió, així com les d’ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construc
cions i instal·lacions preexistents; la primera utilització i 
ocupació dels edificis destinats a locals de culte o de re
unió, el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, quan 
l’establiment del lloc de culte es fa en una edificació pre
existent, destinada a l’exercici d’altres activitats, i totes 
aquelles actuacions que, de conformitat amb la legislació 
urbanística o les ordenances requereixin la llicència es-
mentada. 

3. El procediment i la competència per a atorgar o de
negar les llicències urbanístiques s’ajusta al que esta
bleix la normativa de règim local. 

ARTICLE 14. ALTRES AUTORITZACIONS 

En funció d’altres activitats concretes que es puguin des
envolupar en els centres de culte o de reunió, aquests cen
tres han de disposar de les autoritzacions previstes per la 
normativa sectorial que resulti d’aplicació. 

CAPÍTOL 3. DISPOSICIONS COMUNES 

ARTICLE 15. EXPEDIENT ÚNIC 

1. La llicència urbanística corresponent i la llicència 
municipal d’activitat per a l’ús dels centres de culte o 
de reunió s’han de tramitar, si s’escau, en un sol expe
dient, sens perjudici que hagi de presentar-se la docu
mentació tècnica que correspongui a cadascuna d’a
questes. 

2. La persona interessada pot sol·licitar també ambdu
es llicències en una sola instància, presentant la docu
mentació tècnica corresponent, la qual pot ser objecte 
d’unificació en un sol expedient. 

3. Quan per a l’atorgament d’una llicència sigui necessari 
comptar amb certificacions, informes o altres documents 
previs que emanin de la mateixa entitat local, l’oficina 
que tramiti l’expedient principal els ha de demanar direc
tament i ho ha de comunicar així a l’interessat. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA 

1. L’exigència que estableix l’article 4 és d’aplicació als 
plans d’ordenació urbanística municipal que, a l’entra

3.01.01. 

da en vigor del Títol primer d’aquesta Llei, estiguin en 
tramitació o en curs de revisió i no hagin estat encara 
objecte de resolució definitiva. 

2. En els municipis sense pla d’ordenació urbanística 
municipal adaptat a les determinacions de l’article 4, 
les modificacions del planejament urbanístic que s’a
provin inicialment amb posterioritat a l’entrada en vi
gor del Títol primer d’aquesta Llei, han de donar com
pliment a allò que disposa l’article 4, quan per raó del 
contingut de la modificació sigui factible de fer-ho. 

3. En qualsevol cas, en el termini màxim de deu anys, 
els municipis han d’adequar el seu planejament gene
ral a les determinacions de l’article 4. 

SEGONA 

Mentre no s’aprova el reglament a què fa referència 
l’article 9 de la present llei, els Ajuntaments atorgaran 
autoritzacions provisionals d’obertura per als nous cen
tres de culte o de reunió sempre que s’acrediti la segu
retat de les persones assistents i aquelles altres mesures 
necessàries per evitar molèsties a terceres persones. 
Aquests extrems es faran constar en el corresponent 
expedient. Les citades autoritzacions, que es poden 
atorgar d’ofici o a sol·licitud de l’interessat, només te
nen validesa per un termini de sis mesos i són prorro
gables una sola vegada per sis mesos més. Transcorre
gut aquest segon termini, l’autorització provisional 
queda sense efecte i caldrà tramitar la corresponent 
sol·licitud de llicencies en els termes establerts en 
aquesta llei, llevat que no s’hagi donat compliment a 
allò que s’estableix en la disposició final primera, cosa 
que comportarà que l’autorització provisional es man
tingui vigent fins a l’aprovació del Reglament a què fa 
referència l’article 9 esmentat. 

TERCERA 

Els centres de culte o de reunió que es trobin inclosos 
en l’Inventari del Patrimoni Cultural Català es regiran 
pel que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català i no se’ls aplica la llei present. 

QUARTA 

Els Ajuntaments podran atorgar les corresponents lli
cències que regula aquesta llei a aquells centres de culte 
o de reunió, de concurrència pública, existents en el 
moment de l’aprovació d’aquesta llei, no inclosos en la 
disposició anterior, però en els quals es duguin a terme 
activitats de culte o de reunió malgrat que les seves 
característiques arquitectòniques no permetin complir 
plenament les condicions tècniques que s’estableixin 
per als nous centres, sempre que, de conformitat amb el 
que s’estableixi amb caràcter excepcional en el regla
ment a que fa referència l’article 9 de la present llei, 
s’acrediti que resta garantida la seguretat de les perso
nes i es determinin les mesures alternatives necessàri
es. En qualsevol cas, aquesta adaptació i l’atorgament 
de la corresponent llicencia s’haurà de produir en el 
termini màxim de cinc anys a partir de l’aprovació del 
susdit reglament. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

 

    

 

 

  

 

 

13 

Núm. 178	 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2007 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA 

El que s’estableix en la llei present s’entén sens perjudi
ci dels Acords subscrits amb la Santa Seu i de les normes 
amb rang de llei que aproven els Acords de cooperació 
signats amb les Esglésies, confessions i comunitats reli
gioses. 

SEGONA 

Per poder sol·licitar la llicencia urbanística, la llicència 
municipal d’activitats d’ús de centres de culte o de re
unió o la cessió o autorització per a l’ús esporàdic a què 
fa referència l’article 7, les Esglésies, les confessions i 
les comunitats religioses que acompleixin la seva acti
vitat a Catalunya acreditaran, la seva inscripció en el 
Registre estatal d’entitats religioses directament o, si 
escau, per mitjà de l’òrgan competent de l’Administra
ció de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del 
que disposa l’article I, 2 de l’Acord amb la Santa Seu 
sobre assumptes jurídics. 

TERCERA 

El Govern de la Generalitat, d’acord amb les seves dispo
nibilitats, podrà atorgar ajuts, d’acord amb el procediment 
legalment establert, destinats a coadjuvar a l’adaptació 
dels locals existents a les prescripcions d’aquesta llei i el 
seu desplegament reglamentari. 

QUARTA 

Per a l’establiment de centres de culte o de reunió amb 
fins religiosos, les Administracions no poden exigir més 
llicències que les que estableix aquesta llei. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

El Govern de la Generalitat, en el termini d’un any des 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei, haurà d’aprovar el 
reglament que la desenvolupi. 

SEGONA 

El títol preliminar i el títol primer d’aquesta llei entraran 
en vigor en el termini de vint dies a partir de la seva pu
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya. El títol segon entrarà en vigor l’endemà de la pu
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
del Reglament que ha d’aprovar el Govern. 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI 

– Diligència de conformitat del secretari general de la 
Vicepresidència. 

– Text del Projecte de Llei aprovat pel Govern. 

– Certificat de l’Acord de Govern. 

– Certificat del Consell Tècnic. 

– Text de l’Avantprojecte sotmès al Consell Tècnic. 

– Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica. 

– Informe jurídic del Gabinet Jurídic de la Generalitat. 

– Memòria de l’Avantprojecte de Llei. 

– Informe de l’impacte de gènere emès per l’I. C. Dones. 

– Informe econòmic de la Direcció de Serveis. 

– Text de l’avantprojecte tramès a la Comissió de Go
vern Local de Catalunya. 

– Certificat de la Comissió de Govern Local. 

– Comunicació de l’avantprojecte de llei als departa
ments de la Generalitat. 

– Resposta de les entitats consultades. 

– Contesta a les esmenes rebudes. 

– Esmenes rebudes. 

– Audiència a les entitats. 

– Llistat d’entitats consultades. 

– Proposta d’avantprojecte sotmès a audiència. 

– Consultes prèvies a les entitats. 

– Consultes prèvies dels departaments. 

– Memòria per a l’elaboració de l’Avantprojecte. 

– Estudis previs. 

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució sobre la creació 
reglamentària i la implantació del Regis
tre Unificat de Maltractaments Infantils a 
la xarxa hospitalària de Catalunya 
Tram. 250-00309/08 

Esmenes presentades 
Reg. 14863 / Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 
23.11.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP MIXT (REG. 14863) 

ESMENA NÚM. 1 
1 De modificació 

G. Mixt (1) 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

a. Crear reglamentàriament el Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils i a implantar-lo de forma ur
gent amb la finalitat que estigui en funcionament en 
tota la xarxa hospitalària de Catalunya abans de fina
litzar aquest any 2007. 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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b. Realitzar les gestions necessàries per a crear un 
Registre Unificat de Maltractaments Infantils a nivell 
estatal que permeti la coordinació entre les diferents 
comunitats autònomes.» 

Proposta de resolució sobre els proto
cols d’actuació de les administracions 
públiques en els casos de detecció de 
maltractaments infantils 
Tram. 250-00333/08 

Esmenes presentades 
Reg. 17542 / Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 
23.11.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 17542) 

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

«El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de 
lluitar contra la xacra social que suposen els maltrac
taments infantils i en aquest sentit insta el Govern de la 
Generalitat a continuar millorant els recursos destinats 
a la prevenció i l’atenció i aplicant els protocols d’ac
tuació en els casos de maltractament infantil així com 
implementar les mesures adients per garantir la protec
ció de la infància a Catalunya.» 

Proposta de resolució sobre l’adopció 
del sistema braille als caixers automà
tics 
Tram. 250-00336/08 

Esmenes presentades 
Reg. 17546 / Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 
23.11.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, EL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA 

ALTERNATIVA (REG. 17546) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a un cop 
acabats els treballs de modificació del nou Codi d’Ac
cessibilitat informar a les entitats bancàries que ope
ren a Catalunya de la nova regulació en matèria d’ac
cessibilitat dels caixers automàtics i vetllar pel seu 
compliment.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre l’ajut per 
al pagament del lloguer, especialment 
per als joves i els col·lectius més ne
cessitats 
Tram. 250-00355/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18438 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

Proposta de resolució sobre l’accés als 
habitatges de protecció oficial de les 
persones en situació d’exclusió social 
Tram. 250-00356/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18435 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 
ESMENA PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, 
SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 
GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 
DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18438) 

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

«Continuar impulsant les línies d’ajut per al pagament 
del lloguer establertes al Pacte nacional de l’habitat
ge i la futura Llei del dret a l’habitatge, en desenvolu
pament de l’article 47 de l’Estatut d’Autonomia de Ca
talunya, sobre les necessitats de prestar atenció especial 
als joves i als col·lectius més necessitats.» 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18435) 

APARTATS 2 I 3 

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

De tot el text dels apartats 2 i 3 

APARTAT 1 

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

«Desplegar les mesures previstes en la futura Llei del 
dret a l’habitatge i al Pacte nacional per l’Habitatge 
per atendre els casos de persones en situació de risc 
social, i en especial tot el que fa referència al seu ac
cés mitjançant contingents especials en les adjudicaci
ons d’habitatges protegits i l’atorgament d’ajuts com a 
prestacions econòmiques de caràcter permanent.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre els ajuts a 
les persones amb mobilitat reduïda i 
amb ingressos econòmics limitats per 
a adaptar els habitatges 
Tram. 250-00357/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18436 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18436) 

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

«Desplegar, en el marc de la futura Llei del dret a l’ha
bitatge i del Pacte nacional per l’Habitatge, el conjunt 
de mesures dirigides a donar suport a les persones amb 
mobilitat reduïda i amb ingressos econòmics limitats 
per adaptar els habitatges que en constitueixin la resi
dència habitual i permanent, tant pel que fa a la realit
zació de les obres necessàries per accedir als habitatges 
en condicions d’accessibilitat adequada, com pel que fa 
a l’execució de les obres necessàries per garantir la mo
bilitat a l’interior dels mateixos habitatges.» 

Proposta de resolució sobre la creació 
de serveis públics i gratuïts d’assesso
rament en matèria d’arrendaments ur
bans i sobre la regulació relativa a as
setjament immobiliari 
Tram. 250-00358/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18437 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18437) 

APARTAT 1 

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

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

Consolidar les línies d’actuació iniciades pel Departa
ment de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de 
Justícia per atendre i donar suport jurídic i tècnic als 
ciutadans que pateixin situacions d’assetjament immo
biliari.» 

APARTAT 2 

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

«Aplicar amb especial diligència les previsions de la 
futura Llei del dret a l’habitatge en els casos de l’asset
jament en l’àmbit immobiliari.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Proposta de resolució sobre l’incre
ment del nombre d’efectius dels Mos
sos d’Esquadra a l’Anoia 
Tram. 250-00360/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18170 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJD, 
04.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP MIXT (REG. 18170) 

Proposta de resolució sobre la incor
poració dels espais lliures del Pla par
cial Muntanyans II a l’espai d’interès 
natural Platja de Torredembarra i 
Creixell 
Tram. 250-00363/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18483 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

ESMENA NÚM. 1 
D’addició 
G. Mixt (1) 

«atenent a raons de seguretat ciutadana, i a fer les ges
tions necessàries, mentre això no sigui possible, per tal 
de coordinar l’actuació dels Mossos d’Esquadra amb 
les Forces de Seguretat de l’Estat per garantir la segu
retat ciutadana a la comarca.» 

Proposta de resolució sobre el condi
cionament de les parades d’autobús 
de la línia entre Reus i Tarragona i el 
millorament del sistema d’informació 
horària 
Tram. 250-00361/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18453 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18453) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a preveure 
dins del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya les 
actuacions necessàries per tal de millorar els equipa
ments de les parades dels serveis d’autobusos dins 
l’àmbit territorial de l’Autoritat Territorial de la Mobi
litat del Camp de Tarragona i alhora millorar la infor
mació sobre la carta de serveis d’aquest territori.» 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 18483) 

ESMENA NÚM. 1 
D’addició1 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

D’UN NOU PUNT QUART 

«4. Elaborar un estudi, i a presentar-ne les conclusions 
amb caràcter d’urgència, per tal de determinar si el 
Pla parcial Muntanyans II és zona humida. En aquest 
cas, sol·licitar la paralització cautelar de les obres.» 

ESMENA NÚM. 2 
D’addició2 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

D’UN NOU PUNT CINQUÈ 

«5. Realitzar les actuacions necessàries davant l’Ajun
tament de Torredembarra així com d’altres institucions 
competents i els promotors del Pla parcial Munta
nyans II, per tal de buscar fórmules de compensació 
urbanística, a banda d’altres acords que es puguin 
assolir.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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10 de desembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178 

Proposta de resolució sobre el resta
bliment del servei de rodalia de Renfe 
entre Mataró i l’aeroport de Barcelona 
Tram. 250-00373/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18467 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18467) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les 
gestions necessàries perquè s’estudiï la viabilitat de 
que una part dels trens de la línia C-1 del Maresme, 
puguin arribar directament a l’aeroport del Prat fent
ho compatible amb el manteniment de les actuals fre
qüències en els altres trajectes de la xarxa de rodalies.» 

Proposta de resolució sobre l’execu
ció de les obres de millorament de la 
connexió de les carreteres BP-2427 i 
BV-2428 amb la N-340 
Tram. 250-00375/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18371 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18371) 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema
nar al Ministeri de Foment la millora de l’encreuament 
de la carretera N-340 amb les carreteres BP-2427 i BV
2428.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Núm. 178 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2007 

Proposta de resolució sobre el traçat 
de la connexió de la carretera C-63 
amb la GI-682 
Tram. 250-00376/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18456 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, 

Proposta de resolució sobre el desple
gament de la Llei 27/2002, sobre mesu
res legislatives per a regular les em
preses d’inserció sociolaboral 
Tram. 250-00377/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18515 / Admissió a tràmit: Mesa de la CBI, 
04.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18456) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a continu
ar amb la tramitació de l’estudi informatiu de la nova 
carretera de connexió entre la C-63, a la zona de l’er
mita de les Alegries a Lloret de Mar, amb la carretera 
GI-682, de Lloret de Mar a Tossa de Mar.» 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18515) 

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

«El Parlament de Catalunya: 

Reconeix els avenços que ha impulsat el Govern en re-
lació al desplegament de la Llei 27/2002, de 20 de de
sembre, sobre mesures legislatives per a regular les 
empreses d’inserció sociolaboral. 

Insta el Govern que, durant el primer semestre del 2008: 

Segueixi desenvolupant i aprofundint en la millora de 
les mesures de suport a les empreses d’inserció. 

Específicament que s’estudiï la creació de mecanismes 
d’assessorament i d’estudi de viabilitat per a les em
preses d’inserció, es millori la difusió de les activitats 
relacionades amb el col·lectiu del qual es vol aconse
guir la inserció laboral, així com que s’impulsin publi
cacions específiques sobre el sector per visibilitzar més 
netament la seva dimensió.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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10 de desembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178 

Proposta de resolució sobre la conta
minació atmosfèrica produïda per l’ac
tivitat de la planta de Cemex a Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) 
Tram. 250-00378/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18872 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18872) 

APARTAT 1 

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

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

Mantenir el suport a l’ajuntament de Sant Feliu de Llo
bregat per a dur a terme aquelles accions que compor
tin una reducció de contaminants a l’aire i la millora 
de la qualitat de l’aire. Aquest suport inclourà la cre
ació d’una àmplia comissió de seguiment amb repre
sentants de les entitats ciutadanes per tal de fer un se
guiment de l’activitat de la fàbrica CEMEX, en els 
termes ja acordats amb l’ajuntament.» 

Proposta de resolució sobre els ani
mals de companyia abandonats 
Tram. 250-00389/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18873 / Admissió a tràmit: Mesa de la 
CMAH, 05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18873) 

APARTAT 1 

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

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

1. Prorrogar, fins el 31 de desembre de 2008, el termi
ni establert per a l’entrada en vigor de la prohibició 
continguda en l’article 11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de 
juliol, de protecció dels animals als municipis o a les 
entitats supramunicipals que tenen delegades les com
petències en la matèria, si acrediten una greu dificul
tat per a l’aplicació de l’esmentada prohibició. Per po
der optar a la pròrroga han de presentar un pla que 
comprometi l’assoliment, en el període abans indicat, 
dels objectius previstos en l’esmentat article 11.1. 

2. Mantenir la vigència de les pròrrogues en l’aplica
ció de l’article 11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, 
de protecció dels animals, que el Govern de la Gene
ralitat ha atorgat a l’empara de la disposició addicio
nal tercera de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, fins el 31 
de desembre de 2008.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Núm. 178 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2007 

Proposta de resolució sobre la millora 
integral de la carretera L-800 entre Al
carràs i Valmanya 
Tram. 250-00396/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18504 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

Proposta de resolució sobre la com
pactació de les carreteres N-II i AP-7 
entre Medinyà i Figueres 
Tram. 250-00397/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18422 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18504) 

APARTAT 1 

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern impulsar 
el condicionament de la carretera L-800 entre l’enllaç 
amb l’A-2, i el nucli de Vallmanya.» 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18422) 

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

«El Parlament insta al Govern a fer les gestions neces
sàries amb el Govern de l’Estat per tal que els projec
te del tercer carril de l’AP7 i del desdoblament de l’N 
II entre els municipis de Medinyà i Figueres s’executin 
amb el mínim impacte ambiental i territorial.» 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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10 de desembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de la connexió en direcció a 
Barcelona de la carretera BV-2115 i 
l’autopista C-32 
Tram. 250-00398/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18612 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18612) 

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a impulsar les mesures de caràcter tècnic i 
concessional per a la planificació i en el seu cas, la 
construcció dels accessos i/o sortides necessàries per
què l’enllaç de l’autopista C-32 amb la carretera BV
2115, disposi de la incorporació i sortida en direcció 
Barcelona.» 

Proposta de resolució sobre l’avança
ment del pagament d’ajuts indemnit
zatoris a les persones afectades pel 
col·lapse de la xarxa ferroviària 
Tram. 250-00400/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18508 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18508) 

APARTAT 1 

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

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

1. Realitzar les gestions necessàries per tal que l’em
presa Renfe operadora, Adif o l’Administració de l’Es
tat arbitrin un mecanisme de compensació a la socie
tat catalana i a les empreses públiques directament 
perjudicades i a indemnitzar les persones afectades pel 
col·lapse de la xarxa ferroviària de Catalunya que acre
ditin els perjudicis rebuts.» 

APARTAT 2 

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

De tot el text de l’apartat 2. 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Núm. 178 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2007 

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels bitllets dels usuaris de la xar
xa de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya afectada pel col·lapse en les 
infraestructures ferroviàries 
Tram. 250-00401/08 

Esmenes presentades 
Reg. 18509 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 
05.12.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

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

DE CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 18509) 

APARTAT 1 

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

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

1. A compensar, proporcionalment a l’afectació del 
temps de viatge, amb bitllets o amb targetes d’abona
ment als usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya perjudicats per les restriccions i afectacions 
del servei de transport públic com a conseqüència de 
la deficient execució de les obres del TGV, durant el 
període de reparació i normalització de les línies de 
Ferrocarrils de la Generalitat afectades.» 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla d’inversió en obra civil 
Tram. 250-00454/08 

Presentació: Grup Mixt 
Reg. 18261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, pre
sentan la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía trajo 
consigo el compromiso del Gobierno de España de rea
lizar una inversión sostenida en Cataluña equivalente a 
la aportación de esta comunidad al PIB durante los 
próximos siete años para compensar el déficit de inver
sión en infraestructuras en la comunidad durante los 
últimos años. 

Al debate sobre la viabilidad o conveniencia de este 
acuerdo, se ha añadido desde un primer momento la 
duda sobre la existencia de proyectos de obra civil su
ficientes en los que ejecutar este montante extraordina
rio que debería ser aplicado en el período 2009-2011. 
Esta duda ha sido recogida y expresada por el GTI-4, 
Grupo de Trabajo e Infraestructuras integrado por la 
Cámara de Comercio de Barcelona, Fomento del Tra
bajo, el Círculo de Economía y el RACC, en un infor
me presentado este 22 de noviembre. 

Según este informe, si tomamos como referencia el 
cálculo del Departamento de Economía de la Genera
litat que ha cifrado la inversión extraordinaria que el 
Estado deberá hacer en Cataluña en el periodo 2009
2011 en 14.675.000.000 euros, las obras en marcha 
sólo cubrirían el 53% de esa cifra ya que la previsión 
para las grandes inversiones que actualmente ejecuta el 
Estado ya están consignadas en los presupuestos del 
2008 y previstas hasta el 2011. Quedarían, por lo tan
to, 7.000.000.000 euros, un 47% del total, para inver
tir en nuevos proyectos de obra civil. 

El informe muestra su preocupación por este hecho, 
dado que la complejidad y lentitud de los procesos de 
licitación y tramitación administrativa hace «urgente 
identificar y definir nuevos proyectos» si se quieren 
aprovechar en su totalidad los recursos comprometidos 
por el Estado. 

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Parti
do de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamen
tario Mixto, presentan la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a 

1. Elaborar un plan urgente de inversión en obra civil 
que identifique y defina nuevos proyectos de infra
estructuras que permitan el total aprovechamiento de 
los recursos que aportará el Estado en el periodo 2009
2011. 

2. Cuantificar las cantidades necesarias de esos 
7.000.000 euros para invertir en los tramos pendientes 
del Cuarto Cinturón. 

Palau del Parlament, 26 de noviembre de 2007 

El Portavoz El diputado de C’s 
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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10 de desembre de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 178 

Proposta de resolució sobre la creació 
de jutjats mercantils 
Tram. 250-00455/08 

Presentació: Grup Mixt 
Reg. 18294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los ar
tículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, presen
tan la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado viernes, 23 de noviembre, los seis jueces titu
lares de los juzgados mercantiles de Barcelona compare
cieron ante los medios de comunicación para denunciar 
el número insuficiente de órganos jurisdiccionales en re
lación al volumen de trabajo actual, situación que, con 
toda seguridad, se agravará a causa de la incipiente crisis 
económica. 

Para los jueces mercantiles, este escenario es insosteni
ble ya que actualmente han de resolver el doble de los 
asuntos previstos cuando fueron creados estos órganos 
en septiembre del 2004. Así, mientras el Consell Gene
ral del Poder Judicial exige la resolución de 350 casos 
al año, los titulares de los seis juzgados calculan que 
llegarán a los 600 casos a finales de este año. 

Igualmente, el aumento importante de procesos con
cursales que se derive de la crisis económica y el colap
so inevitable de estos juzgados impedirá el afrontar con 
suficientes garantías y celeridad estos procesos, lo que 
a su vez podría provocar una huida de los inversores a 
otros lugares fuera de Cataluña donde se gestionase el 
tema con mayor eficacia. 

Por esta razón, los jueces mercantiles consideran del 
todo insuficiente la previsión del Departament de Jus
ticia de crear tan sólo un nuevo juzgado mercantil el 
año próximo y denuncian, a su vez, que las plantillas de 
estos órganos jurisdiccionales no se hayan aumentado 
en los últimos tres años. 

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Parti
do de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamen
tario Mixto, presentan la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a proponer al Ministerio de Justicia: 

1. La creación de cinco nuevos juzgados mercantiles en 
Cataluña: tres en Barcelona, uno en Tarragona y uno en 
Gerona. 

3.10.25. 

2. El incremento de las plantillas de los juzgados mer
cantiles existentes de los ocho funcionarios actuales por 
juzgado a doce, equiparando la plantilla de estos a las 
de los juzgados de primera instancia. 

3. El establecimiento de incentivos económicos o pro
fesionales para estos funcionarios para evitar que soli
citen el cambio de destino debido al volumen de trabajo 
al que se enfrentan. 

Palau del Parlament, 26 de noviembre de 2007 

El Portavoz El diputado de C’s 
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 

Proposta de resolució sobre els con
tinguts dels llibres de text 
Tram. 250-00456/08 

Presentació: Grup Mixt 
Reg. 18328 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y Antonio Robles Almeida, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los 
artículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, 
presentan la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante el mes de noviembre del presente año ha sido 
publicado en prensa un extenso y detallado estudio 
comparativo sobre las variaciones de los contenidos de 
los libros de texto de la Educación Secundaria Obliga
toria en las distintas ediciones autonómicas. 

Dicho reportaje de investigación pone en evidencia una 
serie de graves carencias de distinto tipo –distorsiones, 
omisiones, o falsedades históricas– en la edición cata
lana de los manuales de Historia, Lengua y Ética de 
diversas editoriales. 

Los ejemplos son demasiados como para ser detallados. 
Los casos de manipulación ideológica (presentación de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 como «el pun
to álgido en la reconstrucción nacional» de Cataluña, 
simulaciones de retransmisión radiofónica de la final de 
la Copa del Mundo entre Brasil - Cataluña, fotografías 
a doble página de jóvenes ondeando banderas inde
pendentistas, representación de las fuerzas del orden y 
la administración de justicia como enemigos odiosos y 
opresores herederos directos del franquismo, reducción 
del estudio de la Constitución a una mera mención, 
identificación de España, la enseña nacional y la lengua 
castellana con la dictadura franquista, etc.), omisión 
(desaparición del Siglo de Oro, eliminación de las re
ferencias a la actividad terrorista de ETA, elusión del 
nombre y símbolos de la España constitucional, etc.) y 
falsedad (definición de la Corona de Aragón como Co
rona catalanoaragonesa, existencia de un estado catalán 
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hasta el reinado de Felipe V, denominación de Fernan
do de Aragón, el Católico, como Ferran de Catalunya 
i Aragó, mapas que no se corresponden con la realidad 
autonómica, etc.) se repiten en los manuales del segun
do ciclo de la ESO y Bachillerato de la gran mayoría de 
las principales editoriales catalanas: Anaya, Santillana, 
Teide, Vicens-Vives, Edebe, Castellnou, La Galera o 
Barcanova. 

Estos hechos son de una gravedad extrema. En una 
edad en que los alumnos son especialmente influen
ciables y manipulables se les somete a un continuo 
goteo de informaciones sesgadas o directamente falsas 
con el fin de reproducir en ellos un determinado perfil 
ideológico. No sólo se les manipula y estafa intelectual
mente, sino que se crean artificialmente las condiciones 
para una fractura social cuyas consecuencias son, hoy 
por hoy, imprevisibles. 

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Parti
do de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamen
tario Mixto, presentan la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a: 

1. Dentro de sus competencias en materia de educa
ción, tomar las medidas pertinentes para corregir esta 
situación, velando por la adecuación de los contenidos 
de los manuales actualmente en uso en la comunidad 
no sólo al Real Decreto 1631/2006, sino a los princi
pios de veracidad y de cohesión y convivencia entre los 
distintos territorios de España, resaltando aquellos as
pectos que unen a los ciudadanos y no aquellos que les 
separan. 

2. Instar a la Dirección General de Cooperación Terri
torial y a la Alta Inspección Educativa a que cumplan 
de manera eficaz y adecuada sus labores de supervisión 
de los contenidos de los libros escolares. 

Palau del Parlament, 27 de noviembre de 2007 

El Portavoz El diputado de C’s 
Albert Rivera Diaz Antonio Robles Almeida 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un complex d’edificis per a 
concentrar els departaments i les ofici
nes de la Generalitat 
Tram. 250-00457/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 18424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamenta
ri del Partit Popular de Catalunya, Carina Mejías 
Sánchez, Portaveu del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen 

els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre
senta la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’administració de la Generalitat ocupa un gran nom
bre d’edificis i locals arreu de Catalunya. Bona part dels 
edificis els ocupen a la ciutat de Barcelona els serveis 
centrals i diverses oficines administratives. Altres ofi
cines públiques estan disseminades arreu del territori de 
Catalunya i compleixen amb la necessitat d’acostar 
l’administració als ciutadans. 

Malgrat el que podria semblar, gran part dels departa
ments es troben físicament dispersos, amb múltiples 
dependències, direccions generals, secretaries, agènci
es, i organismes dependents ubicats en diferents edifi
cis d’oficines de lloguer de la ciutat de Barcelona. 

Això comporta per una banda una important despesa en 
lloguers d’oficines i per altre banda una ineficiència 
molt important en el desenvolupament de la feina, amb 
despeses afegides de desplaçaments entre dependènci
es, multiplicació de les despeses de seguretat, neteja, 
missatgeria, comunicacions, etc. 

Així la despesa de la Generalitat en lloguer d’oficines és 
molt considerable. Com a exemple el Departament de 
Política Territorial paga més de 4,3 M euros (milions 
d’euros) anuals pel lloguer de l’edifici de la seu central 
del departament, però té altres dependències llogades a la 
ciutat. El lloguer de les oficines del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania al Palau de Mar està pressupostat per 
l’any 2008 en 5 M euros, el Departament de Presidència 
té llogades oficines arreu de la ciutat de Barcelona amb 
un cost anual de casi 3 M euros, la seu de Relacions Ins
titucionals i Participació a l’Avinguda Diagonal de Bar
celona costa 1,25 M euros anuals, el Departament d’Eco
nomia paga casi 1 M euros per les oficines que ocupa una 
Direcció General a la Gran Via 635-639 de Barcelona, el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa paga 
més de 2,5 M euros en oficines disperses entre el carrer 
Tapineria, la Via Laietana i el Passeig de Gràcia, el Depar
tament de Governació i Administracions Públiques paga 
anualment 1,78 M euros pels lloguers de diversos edifi
cis i places d’aparcament dispersos per la ciutat de Bar
celona, Vicepresidència gasta 1,4 M euros en les oficines 
de la Via Laietana 14. 

Tota aquesta dispersió de les oficines administratives no 
afavoreix l’eficiència i l’estalvi de l’administració. Altres 
comunitats autònomes com el País Basc o Galícia tenen 
concentrats en un sol complex no només un departament 
sinó gran part dels departaments del Govern. Aquesta 
concentració afavoreix la reducció de costos amb l’estalvi 
de lloguer d’oficines, estalvi de desplaçaments entre de
pendències, reducció de costos quant a serveis de vigilàn
cia, neteja, missatgeria, subministraments, vals de restau
rant, etc. i alhora afavoreix als treballadors públics ja que 
es poden oferir serveis als treballadors com transport al 
treball, menjador, guarderies, economat i altres serveis 
com poden ser serveis financers, assistència mèdica, es
portius, de tràmits, etc. Igualment la concentració evita
ria els canvis d’oficines que sovint s’han de fer quan l’es
tructura del Govern es modifica per raons estrictament 
polítiques. 

3.10.25. 
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Concentrar en un complex els diferents departaments 
requereix trobar una ubicació ben comunicada que no 
necessàriament ha de ser a la ciutat de Barcelona. A 
l’entorn metropolità de la ciutat, ben a prop de la ciu
tat i ha encara espais susceptibles per la construcció 
d’un complex administratiu de dimensions suficients i 
ben comunicat. Aquest complex estalviarà els lloguers 
que actualment es paguen i permetria també que la Ge
neralitat es desfés del immobles que actualment té en 
propietat. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a estudiar la construcció d’un complex d’edificis 
administratius on concentrar els diferents edificis dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya a fi de re
duir els costos de lloguer d’immobles i de la dispersió 
de les oficines de l’administració. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Daniel Sirera i Bellés Carina Mejías Sánchez 

tals o missions religioses en el camp de l’ajuda al des
envolupament, l’assistència humanitària o d’emergèn
cia. 

Donades les grans dosis d’humanitat, humilitat i altruisme 
que han demostrat les persones que han perdut la seva 
vida lluitant per la millora de vida dels altres. 

És per tot això que el Grup Parlamentari de CiU presen
ta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a organitzar el proper 8 de setembre de 2008, dia 
del cooperant, un acte Institucional d’Homenatge en 
reconeixement a la tasca portada a terme per aquells 
catalans i catalanes que han perdut la vida en el marc 
d’una activitat d’organitzacions no governamentals o 
missions religioses en el camp de l’ajuda al desenvolu
pament, l’assistència humanitària o d’emergència. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibàñez 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’organit
zació d’un acte institucional d’home
natge als cooperants 
Tram. 250-00458/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146, presenten la següent, 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Donat que el Consell de Ministres va aprovar fa poc 
més d’un any el Reial Decret pel que s’estableix l’Es
tatut dels cooperants on s’especifiquen els drets i deu
res del mateixos quant a la seva tasca de cooperació a 
l’exterior. 

Donat que fa poc més d’un any el Consell de Ministres 
va establir el dia 8 de setembre com a Dia del Coope
rant, data que coincideix amb la data del 2000, en la 
qual l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
aprovar la Declaració del Mil·lenni. 

Donat que el dia del cooperant vol ésser un reconeixe
ment a la tasca que els i les cooperants realitzen en el 
terreny de la cooperació, el compromís personal, els 
grans esforços abocats a la solidaritat amb els altres. 

Donat que hi ha persones que han perdut la vida en el 
marc d’una activitat d’organitzacions no governamen

3.10.25. 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir el servei de cursos 
de formació per a maquinistes i altres 
professionals de Renfe davant el tras
pàs dels serveis de rodalia i regionals 
a la Generalitat 
Tram. 250-00459/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 del 
Reglament de la Cambra presenten la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE 

GARANTIR EL SERVEI DE CURSOS DE FORMACIÓ PER A 

MAQUINISTES I ALTRES PROFESSIONALS DE L’EMPRESA PÚ
BLICA RENFE DAVANT EL TRASPÀS DELS SERVEIS DE RO
DALIES I REGIONALS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El dia 1 de gener de l’any 2008 està previst que s’efec
tuí el traspàs del servei de rodalies de l’empresa pública 
RENFE a la Generalitat de Catalunya. Aquest traspàs 
significarà que l’actual plantilla d’aquests serveis pas
si a la Generalitat. Aquesta és doncs, una oportunitat 
per tal de millorar la formació d’aquests professionals. 

La formació del personal ferroviari és una eina clau per 
a garantir un bon funcionament del servei. Per tal de 
desenvolupar un servei ferroviari eficient i segur cal 
que els maquinistes i altres professionals tinguin unes 
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capacitats adequades per afrontar possibles complica
cions en les seves tasques; aquest doncs, és el principal 
objectiu dels cursos de formació. 

Davant l’imminent traspàs a la Generalitat del servei de 
rodalies i les conseqüents inquietuds dels treballadors 
de RENFE, el govern català ha de garantir la formació 
adequada als treballadors per tal d’afrontar els canvis 
en els seus llocs de treball. Una bona adequació a les 
noves tasques és necessària per complir l’objectiu de 
prestar un bon servei ferroviari als ciutadans catalans. 

El traspàs del servei de rodalies implica per a la Gene
ralitat la preparació d’una nova programació per dur a 
terme la prestació d’un nou servei. Davant d’aquest 
repte, la Generalitat ha de ser conscient que els recur
sos humans són la eina imprescindible per aconseguir 
una bona planificació del servei ferroviari català. 

Per aquest motius, el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir 
cursos de formació als maquinistes i altres professio
nals davant el traspàs del servei de rodalies i regionals 
de l’empresa pública RENFE a la Generalitat previst 
pel dia 1 de gener de 2008. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la supres
sió de barreres arquitectòniques a les 
estacions de Renfe 
Tram. 250-00460/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Meritxell Ruiz i 
Isern, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El sistema ferroviari català està constituït per un con
junt de xarxes i línies diverses sobre les que la Genera
litat, o bé hi té competència exclusiva o executiva, tot 
esperant que el Govern espanyol decideixi el seu tras
pàs sobre totes les línies. Entre les responsabilitats que 
té la Generalitat en relació amb el sistema ferroviari de 
Catalunya és la planificació de les infraestructures i els 
serveis que integren el Sistema Ferroviari de Catalunya. 

Als municipis catalans, moltes de les estacions ferrovi
àries de RENFE pateixen una greu mancança pel que fa 

a les seves instal·lacions: manca d’espais, manca de 
serveis amb un mínim de qualitat, manca d’espais ade
quats per a l’espera dels trens amb unes instal·lacions 
moltes vegades desfasades. 

Un dels col·lectius que més pateix aquestes condicions 
precàries són les persones amb mobilitat reduïda: mol
tes estacions no disposen ni d’ascensor ni de rampes 
per accedir a les vies o per entrar i sortir de la mateixa 
estació. Les persones que es troben en aquesta situació 
veuen molt limitat l’accés als serveis ferroviaris. Tam
bé altres usuaris amb cotxets de nadons, maletes, entre 
d’altres, sofreixen per aquesta mancança. 

Diversa és la normativa que obliga a les administraci
ons públiques a promoure i atendre les necessitats de 
les persones amb mobilitat reduïda a treballar per la 
seva autonomia, amb mesures com la supressió de les 
barreres arquitectòniques per tal de garantir el dret 
d’igualtat de tots els catalans i catalanes. 

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent proposta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat de Ca
talunya a: 

1) Identificar les estacions de RENFE que no tenen 
adequades les seves instal·lacions per facilitar l’accés de 
persones amb mobilitat reduïda. 

2) Dur a terme totes les gestions necessàries davant el 
Govern de l’Estat per tal d’elaborar un pla d’accessibi
litat per tal de suprimir les barreres arquitectòniques. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la supres
sió de barreres arquitectòniques a l’es
tació de tren de Tarragona 
Tram. 250-00461/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu i Meritxell Ruiz i 
Isern, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Ja han estat diversos els usuaris que a través de denún
cies als mitjans de comunicació i a la pròpia RENFE 
han posat de relleu les mancances que existeixen en 
l’estació de trens de Tarragona. 

3.10.25. 
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Per posar un exemple, l’accés a les vies per agafar els 
trens direcció Sant Vicenç de Calders i Barcelona és 
únicament a través d’escales, tan de pujada com de 
baixada. Els qui més pateixen aquesta situació són les 
persones amb mobilitat reduïda ja que els és impossi
ble accedir a les andanes central i exterior. L’única 
manera que disposen de poder viatjar és avisant amb 48 
hores d’antelació. Però no són els únics viatgers que 
pateixen aquesta dificultat: A l’estació de Tarragona hi 
accedeixen gent gran, molts turistes que viatgen a Bar
celona o a l’aeroport de Barcelona, persones amb cot
xets, entre d’altres. Tots ells perjudicats per la manca 
d’instal·lacions adequades. 

Tot i que ADIF des de l’estiu afirma que està buscant 
solucions, encara no està adaptada per facilitar l’accés 
a les vies d’aquests col·lectius. 

S’ha de tenir en compte, a més, que el nombre de viat
gers que diàriament utilitzen el servei de RENFE amb 
origen o destí Tarragona és molt elevat 

Per aquest motiu el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent proposta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dur a 
terme totes les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal de millorar les instal·lacions de l’estació 
de tren de Tarragona, tot suprimint les barreres arqui
tectòniques de manera urgent i en el termini més breu 
possible. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Ruiz i Isern 
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’impacte 
sonor de l’aeroport de Reus (Baix 
Camp) 
Tram. 250-00462/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18473 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i 
Punyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La ciutat de Reus gaudeix d’una instal·lació aèria que la 
fa capdavantera al territori, com és l’aeroport de Reus. 
En aquest sentit, des de Convergència i Unió s’han pro
posat diferents iniciatives al voltant del seu potencial 
econòmic. 

3.10.25. 

Tanmateix, i lògicament, l’aeroport imposa una sèrie de 
servituds i de limitacions, i una d’aquestes és un perju
dici per als ciutadans, ja que es tracta de l’impacte so
nor que es genera per sobre la ciutat. Aquesta situació 
s’ha anat solventant en diferents aeroports –com els 
casos del Prat o Barajas–, ja que AENA (Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea) ha hagut de desenvo
lupar una sensibilitat en aquest tema per pressions dels 
veïns. 

L’Ajuntament de Reus va encarregar, mitjançant la 
Regidoria de Medi Ambient, a la Universitat Politècni
ca de Catalunya, l’«Estudi d’impacte acústic de l’Ae
roport de Reus» a fi i efecte d’analitzar aquesta situa
ció i els prejudicis que es poden derivar en la ciutadania 
per aquesta contaminació acústica. 

Cal tenir present que la ruta d’enlairament, passa per 
zones molt poblades de la ciutat i, en un futur immedi
at, travessarà també la ubicació del nou hospital i la 
Universitat. Seria convenint, doncs, desviar aquesta 
ruta seguint l’eix de l’autovia Reus - Salou, on l’impac
te per la ciutat seria molt menor. 

En aquest Estudi, complex tècnicament, s’apunten tres 
possibles solucions per a mitigar l’impacte acústic: 

1. L’augment de la pendent de la trajectòria vertical, 
fent que les aeronaus sobrevolin la zona urbana a ma
jor alçada 

2. La disminució del pendent en la trajectòria vertical, 
que pretén reduir la propagació lateral del soroll com a 
conseqüència de la modificació de l’alçada de vol. 

3. La modificació de la trajectòria horitzontal, que pre
tén canviar el procediment d’enlairament de les aero
naus respecte el pla horitzontal, allunyant-se les zones 
urbanes més densament poblades del municipi 

Considerem que la tercera possible solució, que tècni
cament suposa que «després de l’enlairament pujar en 
el radial 241 de RES VOR-DME, a 500 peus realitzar 
un viratge a l’esquerra a rumb 131», que és girar imme
diatament després de l’enlairament i seguir paral·lels a 
la carretera de Salou, que fa que les aeronaus s’allunyin 
de els zones urbanes més densament poblades, és la 
que cal presentar per modificar el Pla Director de l’Ae
roport, ja que en aquests moments, encara és l’adminis
tració central qui té totes les competències en l’aeroport 
(navegació aèria, gestió). 

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. Comunicar a AENA (Aeropuertos Españoles y Na
vegación Aérea) les molèsties de soroll que actualment 
ocasiona la ruta d’enlairament de les aeronaus de l’ae
roport de Reus. 

2. Realitzar les gestions i negociacions necessàries da
vant AENA per a variar aquesta ruta d’enlairament de 
les aeronaus de l’aeroport de Reus, passant de la ruta 
241 d’enlairament a la 131, a fi i efecte que no passin 
per les zones més densament poblades de la ciutat i es 
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millori, d’aquesta manera, la qualitat de vida dels ciu
tadans i ciutadanes. 

Parlament de Catalunya, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’arribada 
del senyal de televisió a Capafonts 
(Baix Camp) 
Tram. 250-00464/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18475 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i 
Punyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El municipi de Capafonts (Baix Camp) es troba en les 
Muntanyes de Prades, amb una població d’aproxima
dament 110 habitants, que es veu incrementada subs
tancialment en els mesos d’estiu, al ser un poble dedi
cat al turisme rural. 

La seva particular situació geogràfica, dintre de les 
Muntanyes de Prades, provoca que els habitants 
Capafonts tinguin dificultats per la recepció del senyal 
de televisió. 

Hi ha hagut reiterades demandes de solució d’aquest 
problemàtica per part de l’Ajuntament i dels veïns, que 
veuen perjudicada la seva qualitat de vida i les possibi
litats de promoció de la vila. 

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 endegar les gestions i les actuacions necessàries 
per a superar les dificultats que permetin que el senyal 
de televisió pugui arribar al municipi de Capafonts. 

Parlament de Catalunya, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
europeus a la producció citrícola i la 
defensa dels interessos dels citricul
tors davant el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació 
Tram. 250-00465/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb allò que es preveu als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès el període transitori de dos anys proposats pel Mi
nisteri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la des
connexió dels ajuts europeus de la producció citrícola 
que estableix la nova OCM (Organització Comuna de 
Mercat). 

Tenint en compte que segons la proposta del Ministe
ri, durant aquest període (campanya 2007/08 i 2008/09) 
l’ajut es condiciona al fet que el citricultor disposi d’un 
contracte amb alguna indústria transformadora. 

Atès que aquesta situació deixa al pagès en una inde
fensió absoluta, és pel que el Grup parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
 

1. Establir que els ajuts europeus per a la producció 
citricola siguin repartits en base a la superfície del cens 
de Catalunya. 

2. Consensuar una posició comuna amb el sector per 
defensar conjuntament els interessos dels citricultors 
catalans davant el Ministeri d’Agricultura, Ramadera i 
Pesca. 

Parlament de Catalunya, 12 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’aplicació 
d’un criteri territorial per al repartiment 
dels ajuts europeus que fa el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
Tram. 250-00466/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb allò que es preveu als articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El repartiment que el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació ha fet dels ajuts europeus, després de la 
reforma de l’OCM (Organització Comuna de Mercats) 
de fruites i hortalisses, resulta clarament discriminatòria 
per a Catalunya i especialment contrari als interessos de 
la gent de les Terres de l’Ebre, ja que suposa que els 
citricultors catalans deixin de percebre al voltant d’un 
milió d’euros. 

A totes aquestes pèrdues s’hi suma la ja coneguda i 
debatuda crisi dels cítrics que tant afecta a gent del 
nostre país 

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter
me les gestions necessàries davant del Govern de l’Es
tat per tal d’aplicar un criteri territorial pel repartiment 
dels ajuts europeus després de la reforma de l’Organit
zació Comuna de Mercats de fruites i hortalisses, 
d’acord amb el criteri consistent en el volum de produc
ció segons l’històric de cada territori. 

Parlament de Catalunya, 12 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’agilitació 
de la construcció de l’estació depurado
ra d’aigües residuals de Llavorsí (Pa
llars Sobirà) 
Tram. 250-00467/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18478 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Agustí López i Pla, 
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 PER TAL D’AGILITAR LA CONS
TRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDU
ALS DE LLAVORSÍ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 1992 es va signar un conveni entre el llavors 
ministre d’Obres Públiques del govern de l’Estat, se
nyor Josep Borrell i Fontelles, i el llavors conseller de 
Medi Ambient del govern de la Generalitat, senyor 
Albert Vilalta i Gonzàlez, que preveia la construcció de 
diverses estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) a les comarques del Pallars Sobirà, Pallars 
Jussà i l’Alta Ribagorça, concretament es van planifi
car les estacions de depuració d’aigües residuals, de la 
Pobla de Segur, Tremp, Sort, El Pont de Suert. 

D’aquesta manera s’executaven les primeres EDAR al 
Pirineu català de Ponent, tot portant a la pràctica el 
mandat científic dels ecòlegs d’iniciar la depuració dels 
cursos fluvials per les seves capçaleres. 

En una segona fase de la depuració de les conques flu
vials del Noguera Pallaresa, i el Noguera Ribagorçana 
es va programar un nou llistat d’infraestructures de 
depuració amb Salàs de Pallars, Isona i Llavorsí entre 
altres actuacions previstes. 

Vist que aquestes dues primeres fases del pla de sane
jament de les conques altes del Noguera Pallaresa i 
Ribagorçana estan pràcticament executades a hores 
d’ara. 

Vist que l’any 1997 la llavors Junta d’Aigües de Ca
talunya, ara Agència Catalana de l’Aigua, ja va iniciar 
la redacció de l’avantprojecte de l’EDAR de Llavorsí i, 
que durant tots aquests anys, s’han anat estudiant diver
ses ubicacions d’aquest equipament, que ha de millo
rar la qualitat de les aigües entre Llavorsí i Rialp, sen
se haver concretat en l’actualitat l’indret més adient per 
situar-lo. 

Vist que l’any 2005 ja es va licitar i adjudicar l’obra 
d’aquesta EDAR a l’empresa Sorigué, i rescindint-ne 
seguidament el contracte per problemes amb la Direcció 
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, de 
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manera que encara en data d’avui no s’ha construït ni 
té tampoc cap data d’inici. 

Entenent que el període de 10 anys per estudiar una 
petita EDAR al Pirineu és excessiu i fins i tot inexpli
cable. 

Vist que el poble pallarès de Llavorsí ha estat protago
nista d’un creixement econòmic i demogràfic notable 
els darrers anys que es manifesta amb la posada en fun
cionament d’una llar d’infants municipal, aspecte 
aquest transcendental en les terres del Pallars Sobirà. 

Vist que els darrers anys el poble de Llavorsí ha esde
vingut un nucli neuràlgic de la pràctica dels esports 
d’aventura i molt especialment en el ràfing i, a més 
presenta una oferta hotelera diversa amb un nombre 
considerable de llits que recorre un ventall de possibi
litats que va del càmping fins a l’hotel de 4 estrelles. 

Vist que la seu, el centre de treball del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu es localitza al poble pallarès de Llavorsí. 

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1. Determinar la ubicació definitiva de l’Estació depu
radora d’aigües residuals (EDAR) de Llavorsí a la con-
ca hidràulica del Noguera Pallaresa, i redactar el pro
jecte d’execució abans del 2008. 

2. Licitar les obres d’aquesta estació depuradora d’ai
gües residuals durant el 3r trimestre del 2008. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Agustí López i Pla 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre els pro
blemes sanitaris al Baix Camp com a 
conseqüència de l’increment de pobla
ció 
Tram. 250-00468/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Meritxell Ruíz i Isern, 
Carles Pellicer i Punyed, i Francesc Sancho i Serena, 
diputats 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 sistema sanitari català, que havia estat un referent a 
nivell europeu pel seu funcionament i per la seva ges
tió, es troba actualment amb problemes importants com 

són les llargues llistes d’espera, la manca de facultatius, 
la necessitat de més centres d’atenció primària, o l’ele
vada ràtio de pacients per metge. Un dels factors és el 
gran increment de població que ha tingut Catalunya, 
però no podem defugir una planificació i detecció de 
necessitats futures amb gran mancances. 

En diverses propostes de resolució s’han tractat temes 
d’increment de plantilles, i d’obertura de centres, entre 
d’altres. El que ens ocupa en aquesta proposta de reso
lució és el problema que des de principis d’any està 
patint la població de Maspujols, al Baix Camp. 

La plaça de facultatiu mèdic va quedar vacant a princi
pis d’any però no ha estat coberta per cap altre faculta
tiu sinó que l’estan cobrint els metges del Centre 
d’Atenció Primària (CAP) de Les Borges del Camp, 
que també atenen poblacions com l’Aleixar, Vilaplana, 
Maspujols. Totes aquestes poblacions han vist incre
mentat el seu nombre d’habitants en aquests darrers 
anys, per tant, les necessitats d’atenció sanitària són 
més elevades, fet que no ha estat seguit d’una millor 
dotació de recursos humans. 

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent proposta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a: 

1. Cobrir la plaça de facultatiu sanitari que ha quedat 
vacant a Maspujols (Baix Camp). 

2. Realitzar un estudi sobre l’increment de població als 
municipis coberts pel Centre d’Atenció Primària de les 
Borges del Camp (Baix Camp) i dotar dels facultatius 
necessaris segons les noves necessitats. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Meritxell Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU; Carles 
Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de trens amb parada a les estaci
ons de les poblacions de les Terres de 
l’Ebre 
Tram. 250-00469/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Meritxell Ruíz i Isern, 
i Francesc Sancho i Serena, diputats del Grup Parla
mentari 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 

3.10.25. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les Terres de l’Ebre pateixen un gran dèficit pel que fa 
a les comunicacions ferroviàries, fet que lamina les 
possibilitats de creixement econòmic del territori i limi
ta la mobilitat entre els ciutadans d’aquestes comarques 
i, per exemple, Barcelona o Castelló. 

S’han reduït el nombre de trens que tenen parada a les 
estacions de les Terres de l’Ebre perjudicant col·lectius 
com és el dels estudiants universitaris o gent gran que 
ha de traslladar-se a Reus per proves mèdiques especí
fiques. 

Les Terres de l’Ebre necessiten pel seu desenvolupa
ment econòmic i social una xarxa forta de transport 
públic, i entre elles, la xarxa ferroviària. Xarxa que els 
uneixi amb freqüència amb altres centres importants, 
com són el Camp de Tarragona i Barcelona i amb les 
principals poblacions de les seves comarques. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent proposta de resolució: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter
me les accions necessàries davant del Govern de l’Es
tat relatives a augmentar el nombre de trens del corre
dor del mediterrani amb parada a les estacions de les 
Terres d’Ebre per tal d’adequar l’oferta a una població 
que ha experimentat un notable creixement. Aquest 
increment hauria de ser immediat en els intervals hora
ris amb major demanda insatisfeta. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Me
ritxell Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU 

ciar amb el Govern de l’Estat els canvis normatius ne
cessaris per a regular els tipus de vaixells i d’arts que 
poden ésser objecte de modificació per a fer compati
ble la l’activitat extractiva pesquera amb el turisme. 

Atès l’informe del Govern relatiu al compliment d’aques
ta Resolució de data 18 de maig de 2005. 

Atesa la crisi del crisi del sector pesquer motivada per 
l’increment de costos de producció per la pujada de 
preus dels carburants; l’estancament de les vendes i 
reducció de les captures; i l’envelliment de la població 
que es dedica a aquesta activitat. 

En aquest sentit, s’evidencia la necessitat d’establir 
modificacions en la normativa reguladora vigent en 
aquest àmbit perquè en compatibilitzar determinades 
activitats extractives pesqueres amb el turisme, es po
den incrementar nous perfils laborals i rejovenir el sec
tor. 

A això cal afegir que per manca d’una regulació adient, 
es fa palesa la dificultat d’acollir-se a programes d’ajuts 
europeus (Aquimed i Marimed). 

Per tots aquests motius, el Grup parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les accions necessàries davant del govern de l’Estat per 
tal de fer efectives les modificacions normatives de re
gulació dels tipus de vaixells i les arts, de manera que 
es pugui compatibilitzar l’activitat extractiva pesquera 
amb el turisme. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Benet Maimí i Pou 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació de la normativa relativa als tipus 
de vaixells i les arts per a fer compati
ble l’activitat extractiva pesquera amb 
el turisme 
Tram. 250-00470/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18481 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí Pou, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atesa la Resolució 170/VII del Parlament de Catalunya 
sobre la compatibilització de determinades activitats 
extractives pesqueres amb el turisme, de 25 novembre 
de 2004, en virtut de la qual s’insta el Govern a nego

3.10.25. 

Proposta de resolució sobre el garan
timent de la cobertura dels serveis de 
banda ampla, de telefonia mòbil i de te
levisió digital terrestre a l’Alt Penedès 
Tram. 250-00471/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18482 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Joan Raventós i 
Pujadó, 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 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El dret a la informació, en els moments que les tecnolo
gies estan portant aquest servei a l’usuari de forma imme
diata, ha de permetre que aquest dret estigui a l’abast de 
tothom. 
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La comarca de l’Alt Penedès, situada dins d’un context 
metropolità –del qual en vol defugir– té actualment 
molts municipis, on en diferents dels seus nuclis de 
població, encara no es disposa de cobertura de telefo
nia mòbil, ni accés a Internet, com seria normal en el 
temps que vivim. 

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a impulsar un programa específic per tal de ga
rantir els serveis que es poden oferir des de la Banda 
Ampla, la Telefonia Mòbil i els propis de la Televisió 
Digital Terrestre (TDT) a tots i cadascun dels habitants 
de l’Alt Penedès visquin en zones urbanes o aïllades. 

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Joan Raventós i Pujadó 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la desti
nació de l’aigua del Ter 
Tram. 250-00486/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 18572 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carina Mejias i Sànchez, Portaveu del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya, Josep Enric Millo 
i Rocher, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen
ten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de l’estiu, Catalunya està en la fase I del decret de 
sequera i els càlculs més optimistes de l’Agència Cata
lana de l’Aigua situen entorn el mes de gener l’entra
da de Catalunya a la Fase II del decret de sequera, fase 
que inclou talls d’aigua durant quatre hores diàries a 
comerços, habitatges i indústries 

Degut a les poques previsions de pluja i el baix nivell en 
què es troben els embassament que l’abasteixen l’Ajun
tament de Girona s’està preparant per un inici d’any amb 
restriccions d’aigua per a usos de boca si continua sense 
ploure. Aquestes mesures de restricció tan sols es duran 
a terme en cas que les reserves conjuntes del sistema hi
drogràfic Sau-Susqueda –del què depèn Girona– quedi 
per sota del 8%, és a dir, per sota dels 32 hm³. Segons da-
des de l’ACA del 26 de novembre, l’embassament de Sau 
es troba a 45,16 hm³, el què vol dir que es troba a un 
27,35% total de la seva capacitat. L’altre embassament 
del què s’abasteix la ciutat de Girona, el de Susqueda, està 
a un nivell de 71,41 hm³, el què es tradueix en un 30,65% 
de la seva capacitat. 

Tan la ciutat de Girona com la Costa Brava i en conse
qüència els seus ciutadans no haurien de suportar 
aquestes mesures tan restrictives si la Llei 15 de l’any 
1959, que està en vigor perquè mai ha estat derogada, 
i la qual estableix la possibilitat, sempre i quant es faci 
en unes condicions concretes, que l’aigua del riu Ter 
sigui transvasada a Barcelona i a la seva àrea metropo
litana, es complís. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
assegurar, tal i com diu la Llei 15 de 1959, que els ca
bals del riu Ter, regulats pels embassaments de Sau i de 
Susqueda es destinaran amb caràcter preferent de la 
següent manera: un metre cúbic per segon, per abasta
ment de Girona i poblacions de la conca i de la Costa 
Brava; altre cabal mínim en l’esmentat riu, aigües avall 
de El Pasteral, que doni lloc a Girona a un mínim cir
culant de tres metres cúbics per segon, i els cabals ne
cessaris pel rec de la zona regable del Ter. 

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2007 

Carina Mejías Sánchez Josep Enric Millo i Rocher 

Proposta de resolució sobre la recu
peració i la promoció de les torres de 
guaita 
Tram. 250-00487/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18587 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Pellicer i 
Punyed, diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la 
següent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les torres de guaita (del fràncic wahta) o talaies (de 
l’àrab tala’la) es coneixen des de l’època iberoromana. 
Construïdes en un lloc elevat i estratègic, són elements 
aïllats, inexpugnables, que formen part d’una xarxa de 
torres i castells connectats entre si al llarg d’una fron
tera defensiva. Tenien la funció de vigilar el territori i 
comunicaven el perill a la torre o al castell més proper 
amb senyals visuals, com foc, fum o miralls. 

Majoritàriament són cilíndriques, de dues o tres plan
tes, poques depassen els trenta metres d’alçària i el seu 
diàmetre oscil·la entre els 6 i 8 metres, presentant el mur 
a la base un gruix d’entre 1,5 i 2,5 metres, mida que 
disminueix gradualment d’un pis a l’altre. Als segles X 

i XI substituïren les de fusta i els seus grossos murs, 
assentats habitualment sobre roques, van passar a ser 

3.10.25. 
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formats per filades de carreus de pedra viva i reblerts 
d’una argamassa de morter de calç i arena i runa de 
pedra. 

Originàriament, marcaven la frontera entre l’Islam i el 
món cristià a Catalunya, segles X i XI, encara que, des 
del segle XII i fins al segle XVIII, moltes de les viles de 
la costa, al patir atacs de naus pirates i corsàries, cons
truïren també torres de guaita, per a vigilar l’arribada de 
naus i avisar la gent dels pobles o masies per mitjà de 
missatgers i senyals. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a realitzar un estudi per a identificar i catalogar 
el conjunt de torres de guaita de Catalunya, a fi i efec
te de recuperar-les i poder fer-ne la promoció adequa
da i elaborar-ne una ruta turística. 

Parlament de Catalunya, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Pellicer i Punyed 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la crema 
de residus sòlids a la planta de Ciments 
Molins Industrial, de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat) 
Tram. 250-00488/08 

Presentació: Grup Mixt 
Reg. 18620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 

Albert Rivera Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto y José Domingo Domingo, diputado del Grupo 
Parlamentario Mixto perteneciente a Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, de acuerdo con lo previsto por los ar
tículos 145 y 146 del Reglamento de la Cámara, pre
sentan la siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el inicio de la actividad de la empresa Cementos 
Molins, los habitantes del municipio de Sant Vicenç 
dels Horts llevan años sufriendo, en su salud y en sus 
bienes, los graves efectos contaminantes de esta. 

La empresa cementera ubicada en las inmediaciones 
del municipio utiliza coque como combustible para su 
actividad industrial, carbón industrial comúnmente uti
lizado en distintas industrias, especialmente en los al
tos hornos, altamente contaminante. Los efectos de las 
emisiones de este combustible son observables a sim
ple vista en los inmuebles y vehículos de Sant Vicenç, 
que quedan, en un breve periodo de tiempo, cubiertos 
de una fina película de cemento a causa de las partícu
las en suspensión expulsadas durante la actividad de la 
fábrica. 

3.10.25. 

Esta situación se ha agravado, si cabe, en los últimos 
tiempos al conceder el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge licencia ambiental a Cementos Molins para 
la quema de todo tipo de residuos sólidos dentro de la 
amplia y ambigua definición de «biomasa», concepto 
que incluiría todo tipo de sustancias de origen vegetal, 
grupo en el que se podrían incluir el caucho, las hari
nas cárnicas o los lodos de depuradoras, substancias 
cuya quema libera en el aire dioxinas altamente cance
rígenas. Esta tolerancia por parte del Departamento a 
las industrias más contaminantes consideradas estraté
gicas respondería a una política caracterizada por otor
gar toda la responsabilidad de la contaminación atmos
férica a factores como el tránsito, y no aplicar medidas 
a los grandes focos de emisiones como las industrias. 

Aunque no hay estudios epidemiológicos extensos y 
continuados sobre el efecto que esta exposición a una 
contaminación prolongada tiene en la salud de la pobla
ción de Sant Vicenç dels Horts, es un hecho admitido 
por los facultativos que ejercen en esta población la alta 
incidencia de enfermedades de tipo respiratorio entre 
los habitantes de este municipio. La noticia de la que
ma de este tipo de materiales en la cementera y el des
conocimiento objetivo de la situación medioambiental 
de la población, no ha hecho sino incrementar la sen
sación de desprotección y angustia entre los habitantes 
del Sant Vicenç dels Horts. Esto se ha traducido en la 
aparición de un movimiento ciudadano que se ha ma
nifestado en repetidas ocasiones durante este año y exi
gido claridad y medidas en este tema. 

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Parti
do de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamen
tario Mixto, presentan la siguiente, 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge
neralitat a 

1. Promover la elaboración de un estudio independiente 
del impacto medioambiental resultante de la quema de 
residuos sólidos por parte de la empresa Cementos 
Molins. 

2. Poner en conocimiento de la población de Sant Vi
cenç del Horts los resultados de dicho informe indepen
diente a través de los canales pertinentes. 

3. Tomar las medidas necesarias que se desprendan de 
los resultados de dicho informe independiente. 

Palau del Parlament, 29 de noviembre de 2007 

El Portavoz El diputado de C’s 
Albert Rivera Diaz José Domingo Domingo 
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Proposta de resolució sobre la posada 
en funcionament del fons de garantia 
de la Llei 18/2003, de suport a les famí
lies 
Tram. 250-00489/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Llorens i Gar
cía, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Essent una de les principals causes d’empobriment de 
les dones separades i divorciades així com dels seus 
fills i filles, l’impagament de les pensions alimentàries 
i compensatòries fixades judicialment. 

Per aquesta raó 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 posar en funcionament de manera immediata el 
fons de garantia aprovat en la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol de 2003, de suport a les famílies. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Llorens i Garcia 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un projecte de llei per a un nou 
pacte de ciutadania entre dones i ho
mes 
Tram. 250-00490/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18657 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Marta Llorens i Gar
cía, diputada, del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 presenten la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Donat que en la nostra societat segueixen persistint des
igualtats contrastades i evidents entre dones i homes. 

Per aquesta raó 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 elaborar, presentar i aprovar un Projecte de Llei 
per a un nou pacte de ciutadania entre dones i homes. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Marta Llorens i Garcia 
Portaveu del G. P. CiU Diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre el cabal 
ecològic del delta de l’Ebre 
Tram. 250-00491/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Delta de l’Ebre és la més important superfície humi
da de Catalunya, com a tal ha de ser protegida. En 
aquest sentit, per a garantir el seu equilibri ecològic, hi 
ha consens científic entorn a la necessitat de fixar un 
cabal ecològic i un regim hídric suficient. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir un cabal ecològic a flux continu, i un regim 
hídric suficient d’acord amb els diversos estudis exis
tents. 

2. Portar a terme totes les gestions necessaris per tal de 
procedir a la revisió de l’anomenat Pacte d’Aigua 
d’Aragó per tal de garantir una correcta gestió de l’ai
gua, d’acord amb els principis de sostenibilitat i d’uni
tat de conca, tenint en compte les necessitats hídriques 
del Delta. 

3. Portar a terme totes les gestions i accions necessàri
es per tal d’incorporar el cabal ecològic a flux continu 
i el regim hídric al Pla de conca de l’Ebre. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un nou teatre municipal a Ma
taró (Maresme) 
Tram. 250-00492/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18659 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Ramon Camp i Bata
lla, Joan Morell i Comas, i Benet Maimí i Pou, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència 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 

La ciutat de Mataró (Maresme) amb una població de 
116.698 habitants, té pendent de fa molts anys la cons
trucció d’un nou teatre municipal on tinguin cabuda les 
obres que actualment s’estan realitzant als escenaris de 
Catalunya. Malgrat les millores a la sala de butaques i 
en la decoració de la sala del Teatre Monumental, la 
inversió feta per l’accessibilitat a l’escenari és inútil 
amb les condicions de l’edifici, per no parlar dels 
camerinos i d’altres necessitats tècniques, agreujat pel 
fet que la ubicació actual no permet fer les obres im
prescindibles, per la qual cosa el Grup parlamentari de 
Convergència i Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya 
a signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Mataró (Maresme) per finançar la construcció d’un nou 
edifici per a ús de teatre municipal. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Ramon Camp i Batalla, diputat del G. P. de CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G. P. de CiU; Benet Maimí 
i Pou, diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la re
construcció de la rotonda de la carre
tera N-II de Teià (Maresme) 
Tram. 250-00493/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18660 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Ramon Camp i Bata
lla, Joan Morell i Comas, i Benet Maimí i Pou, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència 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 

El giratori situat a l’entrada del municipi de Teià, que 
connecta la riera amb la nova carretera que uneix el 
municipi amb la N-II, està mal executat perquè l’obra 
està massa inclinada i el terreny cedeix. El govern lo
cal ha traslladat les seves queixes a l’administració de 
la Generalitat com a responsable de les obres, recla
mant que es refaci l’obra davant la inseguretat que re
presenta per als vehicles que hi circulen, sense saber 
fins al dia d’avui quan es podrà refer el giratori, per la 
qual cosa 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 procedir en el termini més aviat possible a la 
reconstrucció de la rotonda que connecta el municipi de 
Teià amb la N-II sense haver de passar pel Masnou. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; 
Ramon Camp i Batalla, diputat del G. P. de CiU; Joan 
Morell i Comas, diputat del G. P. de CiU; Benet Maimí 
i Pou, diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del CEIP Sobrians, d’Arenys de 
Munt (Maresme) 
Tram. 250-00494/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Ramon Camp i Batalla i Joan Morell i Comas, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La població d’Arenys de Munt ha tingut en els últims 
anys un creixement important (2000 habitants des del 
1998, actualment 7800 habitants) sobre tot amb pobla
ció vinguda de municipis veïns i principalment de 
l’àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests nous vila
tans i vilatanes són parelles joves amb fills petits o que 
en tenen al cap de poc de viure al municipi. 

Això fa que la demanda de places d’escola, així com 
d’escola bressol, sigui molt alta i ja l’any següent d’in
augurar el CEIP Sobirans es va haver de complemen
tar amb barracons. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar el 
CEIP Sobrians d’Arenys de Munt (Maresme). 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. CiU; Ramon Camp i 
Batalla, diputat del G. P. CiU; Joan Morell i Comas, 
diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’espigons de protecció a la 
façana marítima de Cabrera de Mar 
(Maresme) 
Tram. 250-00495/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Ramon Camp i Batalla i Joan Morell i Comas, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La platja de Cabrera de Mar ha estat greument afecta
da per la construcció del port de Mataró. 

La seva ombra és un obstacle a les corrents que dipo
sitaven la sorra a la platja, i això fa que estigui en re
gressió, i que amb cada temporal es posi en perill, tant 
el vial de terra que voreja la platja com la via del tren. 
En diverses ocasions aquests ja han estat malmesos. 

Com la resta de municipis del Maresme, Cabrera de 
Mar vol construir un passeig marítim, per dignificar la 
façana al mar, amb il·luminació, enjardinat i bancs per 
asseure’s, per oferir un espai lúdic a la ciutadania per a 
vianants i esportistes. 

Fent-lo avui s’assumiria un greu risc en el sentit que un 
temporal podria malmetre la inversió realitzada. No po
dem plantejar realitzar el passeig marítim sinó es té la 
seguretat d’haver consolidat la sorra de la platja. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
espigons de protecció a la façana marítima de Cabrera 
de Mar (Maresme) que permetin la protecció de la seva 
platja; el vial de terra que voreja la platja; i la via del 
tren en cas de temporal. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola; portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. CiU; Ramon Camp i 
Batalla, diputat del G. P. CiU; Joan Morell i Comas, 
diputat del G. P. CiU 
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Proposta de resolució sobre les exca
vacions arqueològiques de Cabrera de 
Mar (Maresme) 
Tram. 250-00496/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Ramon Camp i Batalla i Joan Morell i Comas, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Cabrera de Mar és un municipi que es consolida com 
un parc arqueològic fonamental per explicar dues eta
pes molt importants de la història de Catalunya; l’eta
pa de l’ibèric al poblat d’Ilturo, a la vessant del turó de 
Burriac, i l’etapa posterior de romanització (segles IV a 
I a. C.) dins el casc urbà. Les importants troballes dels 
darrers anys es troben a mig camí de ser excavades i 
consolidades per poder-les exposar al públic. La domus 
romana amb mosaic de Can Benet, el forn i les termes 
romanes de Ca l’Arnau, els carrers amb cases romanes 
del parc central de Can Rodón, el temple mitraic romà 
i medieval de Can Modolell. 

Cal excavar adequadament, consolidar i protegir totes 
aquestes troballes, de les inclemències del temps a tots 
aquests indrets i fer-les visitables. Això és impossible 
fer-ho amb els recursos econòmics d’un Ajuntament 
que compta només amb 4.300 habitants. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
 

1) Realitzar les excavacions arqueològiques a Cabrera 
de Mar (Maresme) que permetin consolidar i protegir 
les troballes i garantir-ne la seva protecció de manera 
que puguin ser visitades. 

2) Destinar els recursos econòmics que permetin imple
mentar les mesures esmentades en el punt primer. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. CiU; Ramon Camp i 
Batalla, diputat del G. P. CiU; Joan Morell i Comas, 
diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pas de vianants entre 
Arenys de Mar i Arenys de Munt (Ma
resme) 
Tram. 250-00497/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Ramon Camp i Batalla i Joan Morell i Comas, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La construcció de la prolongació de l’autopista A19 (ara 
c-32) va interrompre el pas de vianants entre Arenys de 
Munt i Arenys de Mar. Aquest pas és necessari donat que 
hi ha molta gent que va a peu entre els dos Arenys i ac
tualment aquests vianants han de travessar la carretera i 
accessos a autopista amb un considerable perill. 

Per això és molt necessari un pas segur de vianants que 
permeti els vilatans i vilatanes dels dos municipis fer el 
trajecte a peu entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
un pas de vianants entre Arenys de Mar i Arenys de 
Munt que permeti la comunicació entre aquests dos 
municipis i garanteixi la seguretat de les persones. 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. CiU; Ramon Camp i 
Batalla, diputat del G. P. CiU; Joan Morell i Comas, 
diputat del G. P. CiU 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

  

  

 

  

  

 

  

 

39 

Núm. 178 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10 de desembre de 2007 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del poliesportiu de Cabrera de 
Mar (Maresme) 
Tram. 250-00498/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Benet Maimí i Pou, 
Ramon Camp i Batalla i Joan Morell i Comas, diputats 
del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 presenten 
la següent proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Cabrera de Mar no té polisportiu municipal. Només 
disposa d’una pista de bàsquet coberta. La coberta, que 
és prefabricada, va se adquirida per l’Ajuntament a 
«Illa Fantasia». 

Cal un polisportiu que faci possible oferir la practica 
d’altres esports i evitar que els joves hagin de marxar a 
poblacions veïnes que disposen d’instal·lacions espor
tives adients. 

Per aquests motius, el Grup parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir 
el polisportiu municipal de Cabrera de Mar (Maresme). 

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. CiU; Benet 
Maimí i Pou, diputat del G. P. CiU; Ramon Camp i 
Batalla, diputat del G. P. CiU; Joan Morell i Comas, 
diputat del G. P. CiU 

Proposta de resolució sobre la rehabi
litació de l’antic nucli de la Mussara, 
de Vilaplana (Baix Camp) 
Tram. 250-00499/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carles Pellicer i 
Punyed i Meritxell Ruiz i Isern, diputats del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’antic municipi de la Mussara es troba a les Munta
nyes de Prades, a 990 metres d’altura, a tocar del cin
gle de les Airasses, des del qual es gaudeix d’una im
pressionant vista del sud del Camp de Tarragona. 

Des de l’any 1959, es troba deshabitat, essent agregat 
al terme municipal de Vilaplana (Baix Camp) l’any 
1961; l’extensió del seu terme municipal, fins a l’anne
xió, era de 16’59 km², dels quals només són conreats un 
7’5%. Existeixen vuit edificis en ruïnes, en estat de 
deixadesa: l’església de Sant Salvador (amb un campa
nar de 1859), i al seu costat, Cal Cassoles. Un grup de 
set cases s’apleguen al lloc anomenat els Cinglallons, 
i set més són masos aïllats. Un refugi d’excursionistes 
al cingle fou construït el 1926. Mes amunt del poble, hi 
ha un grup modern amb tres o quatre xalets, anomenat 
els Motllats, que no ha prosperat pel mal accés i la 
manca d’aigua. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera
litat a realitzar les accions necessàries i els estudis perti
nents per rehabilitar l’antic municipi de la Mussara, amb 
l’objectiu que pugui ser visitat turísticament 

Parlament de Catalunya, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Carles 
Pellicer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Meritxell Ruiz 
i Isern, diputada del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre les oposi
cions als cossos docents de primària i 
secundària del 2007 
Tram. 250-00500/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Irene Rigau i Oliver, 
diputada, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió fent ús del que disposa l’article 145 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent Proposta de 
resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Pel que fa a les darreres oposicions convocades pel 
Departament d’Educació (durant els mesos de juny i 
juliol de 2007) per als Cossos Docents de Primària i 
Secundària, un alt nombre d’opositors van aprovar la 
fase d’oposició i no van obtenir plaça, atesa la limita
da oferta de places. 

Davant d’aquesta situació cal considerar i valorar l’es
forç personal, professional i econòmic que suposa per 

3.10.25. 
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als opositors preparar adequadament un procés d’opo
sició i superar-lo. 

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 totes les persones que han aprovat la fase d’opo
sició a les Oposicions 2007 als Cossos Docents de Pri
mària i Secundària puguin acollir-se al «Pacte d’Esta
bilitat». 

2. Que la nota obtinguda a la fase d’oposició a les Opo
sicions 2007 es pugui reservar per als propers concur
sos (independentment de la resta de mèrits). 

3. Que el fet d’haver aprovat la fase d’oposició a les 
Oposicions 2007 es consideri un mèrit dins de la llista 
d’interins. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver 
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de 
Convergència i Unió Convergència i Unió 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una comissió de seguiment de l’as
signatura d’educació per a la ciutada
nia 
Tram. 250-00501/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Irene Rigau i Oliver, 
diputada, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió fent ús del que disposa l’article 145 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent Proposta de 
resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Amnistia Internacional ha fet pública el 10 de setembre 
una declaració sobre la implantació de l’assignatura 
«Educació per a la ciutadania i drets humans» en la 
qual considera que els continguts bàsics coincideixen 
amb les recomanacions del Consell d’Europa i de Na
cions Unides alhora que donen compliment a diferents 
acords internacionals. 

En les conclusions d’aquesta declaració es considera 
imprescindible la creació d’una comissió de seguiment 
per verificar la correcta implantació de l’assignatura. 

D’acord amb les consideracions que fa l’esmentat or
ganisme i atesa la necessitat d’avaluar com s’imparteix 
aquesta nova assignatura. 

3.10.25. 

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. Crear una Comissió de seguiment al si del Consell 
Escolar de Catalunya per poder avaluar com s’impar
teix l’assignatura d’Educació per a la ciutadania. L’es
mentada Comissió ha de comptar amb la participació 
d’experts i de tots els sectors implicats en l’àmbit edu
catiu. 

2. Aquesta Comissió de seguiment haurà de lliurar un 
informe a la fi del curs escolar, el qual ha de servir per 
valorar si els continguts de l’assignatura s’ajusten cor
rectament a les recomanacions dels organismes euro
peu i internacionals, mitjançant l’avaluació de l’orien
tació que es dóna a l’assignatura i dels materials 
pedagògics utilitzats. Tanmateix l’informe ha de conte
nir les propostes que es considerin oportunes per millo
rar, si és el cas, la impartició de l’assignatura. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver 
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de 
Convergència i Unió Convergència i Unió 

Proposta de resolució sobre la dotació 
amb auxiliars d’educació especial de 
les llars d’infants públiques que tenen 
alumnes amb necessitats educatives 
especials 
Tram. 250-00502/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18670 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Irene Rigau i Oliver, 
diputada, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
fent ús del que disposa l’article 145 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els infants de zero a tres anys tenen el dret a l’educa
ció i, com a dret social, el Govern l’ha de garantir 
d’acord amb els principies establerts per la Convenció 
dels drets dels infants i altres lleis. Cal, per tant, que la 
xarxa pública posi a l’abast de tota la població una ofer
ta suficient en l’etapa de zero a tres anys en condicions 
de qualitat. 

Actuar educativament en aquestes edats primerenques 
és la millor manera d’assegurar una igualtat d’oportu
nitats en el futur. L’etapa de zero a tres anys és fona
mental per al desenvolupament integral de l’infant, ja 
que permet incidir en la construcció de la seva persona
litat i afavorir el seu desenvolupament social. 
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L’actuació educativa és especialment important en el 
cas dels infants amb necessitats educatives especials. És 
per això que a les «Instruccions per a l’organització i 
el funcionament dels centres educatius públics d’edu
cació infantil i primària i d’educació especial - Curs 
2007-2008» s’estableix la figura de l’auxiliar d’educa
ció especial 

Les funcions dels auxiliars d’educació especial consis
teixen bàsicament en: 

– Ajudar l’alumnat amb necessitats educatives especi
als en els seus desplaçaments per l’aula i pel centre en 
general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de 
mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons...). 

– Ajudar l’alumnat en aspectes de la seva autonomia 
personal (higiene, alimentació...) a fi de garantir que 
puguin participar en totes les activitats. 

– Realitzar els tractaments específics de l’alumnat en el 
centre docent. 

La direcció del centre vetlla perquè el suport d’aquest 
personal afavoreixi el desenvolupament de l’autonomia 
personal i millora de la qualitat de vida d’aquest alum
nat. 

L’existència d’aquesta figura, prevista en les escoles 
ordinàries, és de cabdal importància també en l’esfera 
de l’educació dels infants compresos en la franja de 
zero a tres anys amb necessitats educatives especials. 
Com hem esmentat abans, aquesta és una etapa d’espe
cial rellevància per al desenvolupament integral de l’in
fant i, per tant, és precisa l’extensió d’aquesta figura de 
l’auxiliar d’educació especial a les escoles públiques de 
zero a tres anys 

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. Dotar a les llars d’infants públiques de titularitat 
municipal o de la Generalitat on hi hagi matriculats 
alumnes amb necessitats educatives especials d’auxili
ars d’educació especial. 

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Irene Rigau i Oliver 
Portaveu del G. P. de Diputada del G. P. de 
Convergència i Unió Convergència i Unió 

Proposta de resolució sobre la deroga-
ció del Decret 365/2006, pel qual s’apro
va el Reglament de la loteria denomina
da Binjocs 
Tram. 250-00503/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
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 

Entre la convocatòria de les darreres eleccions al Par
lament de Catalunya i la constitució d’aquest i inici de 
la vuitena legislatura, el govern va aprovar el decret 
365/2006 mitjançant el qual es creava el Binjoc. 

Aquesta regulació es va fer sense diàleg amb els sectors 
d’aquest àmbit i el tràmit preceptiu d’informació públi
ca va consistir en una simple comunicació a la Mesa 
Tècnica del Joc una setmana abans de ser aprovat pel 
Govern. Aquesta manera de procedir va provocar la 
impugnació d’aquest decret i les ordres que el desenvo
lupaven davant dels òrgans jurisdiccionals competents 
per part de les entitats i associacions del sector. 

El Binjoc trenca amb el que fins aquesta data havia carac
teritzat els límits de les diferents polítiques públiques de 
l’Administració en matèria del joc. Amb el Binjoc la 
Generalitat de Catalunya esdevé titular i promotora d’una 
de les màquines més agressives en aquesta matèria. Pre
sentada físicament com una màquina recreativa, possibi
lita i anuncia uns premis que poden arribar a ser de fins 
a 30.000 euros o més, tal i com possibilita l’esmentat 
decret. Els experts coincideixen en que quant més alt pot 
ser el premi més alt és el risc de jugar-hi més diners. 

En seu parlamentaria i per part de diversos grups s’ha 
posat de manifest els perills i els dubtes sobre l’oportu
nitat que sigui la pròpia Generalitat de Catalunya qui 
hagi tirat endavant una iniciativa com el Binjoc. 

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 derogar el Decret 365/2006 pel qual es crea el 
Binjoc i fins que aquesta mesura no sigui efectiva l’ins
ta a prendre urgentment les mesures necessàries per 

3.10.25. 
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reduir-ne totalment els riscos i els perills que pot com
portar per moltes persones. 

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la priorit
zació d’una línia d’ajuts per a construir 
un equipament cívic a Sant Pere de Vila
major (Vallès Oriental) 
Tram. 250-00504/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18672 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Jordi Turull i Negre, 
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 municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) 
és un municipi com molts altres de la comarca que ha 
anat guanyant habitants en els darrers anys, i alhora és 
un municipi amb diverses urbanitzacions força separa-
des del nucli urbà. 

Els municipis com Sant Pere de Vilamajor el darrers 
anys han hagut de fer un esforç important des de tots els 
punts de vista, l’econòmic també, per adaptar els ser-
veis i equipaments a les noves necessitats i també al fet 
de donar resposta a aquest increment d’habitants. 

Un dels equipaments que en aquests tipus de municipis 
té una gran funció social per esdevenir un espai de tro
bada i cohesió pels seus veïns i veïnes és justament els 
seus equipaments cívics. 

L’únic equipament cívic que disposa el municipi en el 
nucli urbà de Sant Pere de Vilamajor, anomenat La 
Fàbrica, s’hi ha detectat greus problemes d’aluminosi, 
fet que ha comportat que per seguretat s’hagin hagut de 
deixar de fer les diferents activitats que s’hi realitzaven 
i que calgui plantejar o bé la construcció d’un nou equi
pament o la remodelació integral del mateix. 

Els ajuntaments com el de Sant Pere de Vilamajor, i 
tenint en compte l’esforç dels darrers anys en la millora 
de diferents equipaments i infraestructures difícilment 
poden per ells mateixos fer front econòmicament a una 
inversió d’aquestes característiques en un temps raona
ble de temps. 

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

3.10.25. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat per tal que en el marc de les seves actuacions, 
prioritzi una línia d’ajut i un acord amb l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor per tal de poder disposar 
d’un nou equipament cívic per tal de poder realitzar les 
activitats i la funció que fins ara es desenvolupaven a 
l’equipament anomenat La Fàbrica. 

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Jordi Turull i Negre 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la protec
ció del delta de l’Ebre 
Tram. 250-00505/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Delta de l’Ebre és la més important superfície humi
da de Catalunya i com a tal ha de ser protegida. En 
aquest sentit, per a garantir el seu equilibri ecològic, hi 
ha consens científic entorn a la necessitat de executar 
un Pla de protecció del Delta i el tram català del riu 
Ebre. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Procedir de manera urgent i ineludible a aprovar, i 
executar les obres i inversions necessaris per tal de ga
rantir la protecció dels espais naturals del Delta de 
l’Ebre, les badies i el tram català del riu. 

2. Dur a terme les gestions necessàries davant del Go
vern de l’Estat, Aigües de les Conques Mediterrànies 
(ACUAMED) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
a procedir de manera urgent a la protecció dels espais 
naturals del Delta de l’Ebre. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Proposta de resolució sobre el servei 
d’urgències sanitàries del centre d’a
tenció primària de Tona (Osona) 
Tram. 250-00506/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18674 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El dimarts 5 de setembre passat va tenir lloc una reunió 
del Consell rector de govern territorial de salut d’Oso
na, en la qual es va proposar reduir els punts oberts per 
les urgències de les nits i festius inclòs els diumenges 
a les tardes i centralitzar en dos municipis, Vic i Man
lleu, cosa que perjudica els usuaris de l’Àrea Bàsica de 
Salut de Tona. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre les 
peticions del Ajuntament de Tona, en el sentit de man
tenir el servei d’urgències sanitàries tal i com venia 
funcionant en el Centre d’Atenció Primària del muni
cipi de Tona. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la suspen
sió i la derogació del Decret 31/2007, pel 
qual es regulen les condicions per a l’e
xercici de determinades teràpies natu
rals 
Tram. 250-00507/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 18675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Francesc Sancho i 
Serena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 

146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Departament de Salut va procedir en virtut del De
cret 31/2007, de 30 de gener, a la denominada regula-
ció de les teràpies naturals, sense el consens necessari, 
i amb l’oposició tant dels col·lectius del propi sector 
com dels col·legis professionals i altres col·lectius afec
tats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
suspès de manera cautelar gran part del decret que el 
Govern va aprovar el mes de gener de 2007. 

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a suspendre 
l’aplicació del Decret 31/2007, de 30 de gener, pel qual 
es regulen les condicions per a l’exercici de determina-
des teràpies naturals i procedir a la seva derogació, per 
tal d’iniciar un nou procés i tràmit parlamentari mitjan
çant un projecte de llei que garanteixi el consens i la 
participació de tots els sectors i grups de la cambra en 
la seva tramitació per tal de garantir la protecció de la 
salut de les persones. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2007 

Oriol Pujol i Ferrusola Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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4. INFORMACIÓ 

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES 

Composició de la Comissió de Benes
tar i Immigració 
Tram. 410-00010/08 

Substitució de diputats 
Reg. 18502 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

Baixa: Joana Ortega i Alemany
 

Alta: M. Assumpció Laïlla i Jou
 

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS 

Composició de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals 
Tram. 412-00006/08 

Substitució de diputats 
Reg. 18564 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

Baixa: Dolors Camats i Luis 

Alta: Jaume Bosch i Mestres 

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS 

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS4.50.01. 

Control de compliment de la Resolució 
44/VIII, sobre l’adopció per la Genera
litat de les mesures de la convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitats 
Tram. 290-00027/08 

Sol·licitud de pròrroga 
Reg. 18533 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Capdevila i Palau, consellera d’Acció Social i 
Ciutadania del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
en relació amb el compliment de la Resolució amb 
número de tramitació 290-00027/08, i d’acord amb el 
que estableix l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya, 

SOL·LICITA: 

L’ampliació del termini per donar resposta escrita a la 
iniciativa esmentada. 

Barcelona, 28 de novembre de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pròrroga del termini per a retre comptes 

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania (reg. 18533). 

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’1 de febrer de 2008. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.12.2007. 

4.45.05. 

4. INFORMACIÓ 
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Control de compliment de la Resolució 
45/VIII, sobre la incorporació al catàleg 
de prestacions ortoprotètiques d’una 
cadira de rodes semilleugera i autopro
pulsable 
Tram. 290-00028/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18434 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00028/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 45/VIII, 
sobre la incorporació al catàleg de prestacions orto
protètiques d’una cadira de rodes semilleugera i auto
propulsable 

Comissió competent: Comissió 

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Resolució 45/VIII sobre la incorpora-
ció al catàleg de prestacions ortoprotètiques d’una ca
dira de rodes semilleugera i autopropulsable, respecte 
al seu compliment informem del següent: 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha realitzat els 
tràmits necessaris per a la inclusió al Catàleg de Pres
tacions Ortoprotètiques a càrrec del CatSalut, d’una 
cadira de rodes semilleugera i autopropulsable, d’acord 
amb la Comissió Assessora de la Prestació Ortopro
tètica de Catalunya. L’aprovació definitiva, per part del 
Consell de Direcció del CatSalut, es va fer a la reunió 
del mes de setembre de 2007. 

Barcelona, 28 de novembre de 2007 

Marina Geli i Fàbrega 
Consellera de Salut 

Control de compliment de la Resolució 
46/VIII, sobre el servei de tren regional 
entre les ciutats de Reus, Salou i Cam
brils i la de Barcelona 
Tram. 290-00029/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18196 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00029/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 46/VIII, 
sobre el servei de tren regional entre les ciutats de Reus, 
Salou i Cambrils i la de Barcelona 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 46/VIII, sobre el ser
vei de tren regional entre les ciutats de Reus, Salou i 
Cambrils i la de Barcelona, em plau fer-vos avinent les 
següents consideracions: 

El Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2007-2012 
està actualment en redacció, i constituirà el document que 
definirà les directrius i línies d’actuació per als propers 
anys en relació a l’oferta dels serveis de transport públic 
a Catalunya, i la gestió del conjunt del sistema. 

En matèria de transport ferroviari, el PTV elaborarà 
propostes de millora de l’oferta ferroviària per a quatre 
tipus de serveis: Regionals d’altes prestacions, Rodalies 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, Rodalies d’al
tres àmbits metropolitans catalans i Regionals Conven
cionals. 

Les propostes concretes actualment estan en procés de 
definició i, per a l’àmbit que es consulta, s’està estudi
ant la implantació d’un servei regional d’altes prestaci
ons entre el Camp de Tarragona i Barcelona, i una xar
xa de rodalies a l’entorn de Tarragona, que arribaria 
entre d’altres, als municipis de Reus i Cambrils. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

4.50.01. 
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Control de compliment de la Resolució 
47/VIII, sobre la proposta de remode
lació de la façana marítima de Tarra
gona 
Tram. 290-00030/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18197 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00030/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 47/VIII, 
sobre la proposta de remodelació de la façana marítima 
de Tarragona 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 47/VIII, sobre la pro-
posta de remodelació de la façana marítima de Tarra
gona, em plau fer-vos avinent les següents considera
cions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques està treballant en el projecte de remodelació de la 
façana marítima de Tarragona en el marc dels treballs 
del Pla Territorial del Camp de Tarragona, que va sor
tir a consulta pública el dia 4 de setembre. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
48/VIII, sobre la incorporació del siste
ma braille a les màquines subministra
dores de bitllets de la companyia Renfe 
Tram. 290-00031/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18198 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00031/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 48/VIII, 
sobre la incorporació del sistema braille a les màquines 
subministradores de bitllets de la companyia Renfe 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 48/VIII, sobre la in

4.50.01. 

corporació del sistema braille a les màquines subminis
tradores de bitllets de la companyia Renfe, em plau fer
vos avinent les següents consideracions: 

La Direcció General de Transport Terrestre va instar a 
la companyia Renfe per a la millora d’accessibilitat de 
les màquines d’autovenda. La companyia Renfe ens ha 
informat que les màquines autovenda que s’estan ins
tal·lant actualment són d’última generació i disposen 
d’interfonia que permet la comunicació amb el centre 
d’Informació, que pot auxiliar en l’obtenció del títol de 
transport. Aquestes màquines estan dotades de cartells 
braille necessaris per facilitar al viatger l’operació de 
venda. Aquests cartells estan ubicats en els diferents 
elements de què disposa la màquina (intèrfon i mitjans 
de pagament) i al voltant de la pantalla per servir de 
guia durant la venda. Renfe, actualment està estudiant 
desenvolupar un software que permeti mitjançant una 
guia per veu i juntament amb els cartells braille i la 
pantalla tàctil l’obtenció del títol de transport 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
49/VIII, sobre l’increment de la circula-
ció de trens de les línies Ca3 i Ca6 i de 
la línia d’alta velocitat entre Lleida i 
Barcelona 
Tram. 290-00032/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18200 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00032/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 49/VIII, 
sobre l’increment de la circulació de trens de les línies 
Ca3 i Ca6 i de la línia d’alta velocitat entre Lleida i Bar
celona 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 49/VIII, sobre l’incre
ment de la circulació de trens de les línies Ca3 i Ca6 i 
de la línia d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

El Govern de Catalunya està redactant actualment el 
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2007-2012, 
que és el document que definirà les directrius i línies 
d’actuació pels propers anys en relació a l’oferta dels 
serveis de transport públic a Catalunya, i la gestió del 
conjunt del sistema. 

En matèria de transport ferroviari, el PTV elaborarà 
propostes de millora de l’oferta ferroviària per a quatre 
tipus de serveis: Regionals d’altes prestacions, Rodalies 
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de la Regió Metropolitana de Barcelona, Rodalies d’al
tres àmbits metropolitans catalans i Regionals Conven
cionals. 

Les propostes concretes estan en procés de definició 
actualment. Per a l’àmbit que es fa la consulta s’està 
plantejant l’establiment de serveis regionals d’altes 
prestacions entre Lleida, el Camp de Tarragona i Bar
celona, i l’establiment d’un nou servei de rodalies al 
voltant de Tarragona. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
50/VIII, sobre l’establiment d’una para
da de l’Euromed a les Terres de l’Ebre 
i sobre l’augment de la circulació de 
trens de la línia Ca1 de Renfe 
Tram. 290-00033/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18202 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00033/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 50/VIII, 
sobre l’establiment d’una parada de l’Euromed a les 
Terres de l’Ebre i sobre l’augment de la circulació de 
trens de la línia Ca1 de Renfe 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 50/VIII, sobre l’esta
bliment d’una parada de l’Euromed a les Terres de 
l’Ebre i sobre l’augment de la circulació de trens de la 
línia Ca1 de Renfe, em plau fer-vos avinent les següents 
consideracions: 

El Govern de Catalunya està redactant actualment el 
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2007-2012 
(PTV), que és el document que definirà les directrius i 
línies d’actuació pels propers anys en relació a l’ofer
ta dels serveis de transport públic a Catalunya, i la ges
tió del conjunt del sistema. 

En matèria de transport ferroviari, el PTV elaborarà 
propostes de millora de l’oferta ferroviària per a quatre 
tipus de serveis: Regionals d’altes prestacions, Rodalies 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, Rodalies d’al
tres àmbits metropolitans catalans i Regionals Conven
cionals. 

Les propostes concretes de millores de serveis o d’im
plantació de nous serveis estan en procés de definició 
actualment. Entre d’altres millores, es proposa implan
tar nous serveis regionals d’altes prestacions, i adequar 
els serveis regionals existents actualment per garantir la 
connexió de les estacions externes a la Regió Metropo

litana de Barcelona entre sí, i amb Barcelona i la resta 
de capitals regionals, així com l’aportació cap als sis
temes d’alta velocitat i de regionals d’altres prestacions. 

Per al cas de l’estació de l’Aldea - Amposta - Tortosa, el 
PTV la considera com a una de les estacions principals 
que han d’estar connectades amb un servei de regionals 
d’altes prestacions. Es preveu que aquests serveis perme
tran connectar l’estació de Aldea - Amposta - Tortosa amb 
les estacions de Figueres, Girona, Barcelona, Vilafranca 
del Penedès, Tarragona i Lleida en un temps màxim de 2 
hores, amb una freqüència de 10 trens diaris. 

Quant a les obres de desdoblament del tram entre l’Al
dea - Amposta - Tortosa i la nova estació de Perafort 
La Secuita, tot el tram està actualment en procés d’exe
cució per part del Ministeri de Foment. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
51/VIII, sobre l’increment de freqüènci
es del servei de transport de passat
gers per carretera entre el Vendrell, 
Vilanova i la Geltrú i Barcelona 
Tram. 290-00034/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18204 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00034/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 51/VIII, 
sobre l’increment de freqüències del servei de transport 
de passatgers per carretera entre el Vendrell, Vilanova 
i la Geltrú i Barcelona 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 51/VIII, sobre l’incre
ment de freqüències del servei de transport de passat
gers per carretera en El Vendrell, Vilanova i la Geltrú i 
Barcelona, em plau fer-vos avinent les següents consi
deracions: 

El Govern de Catalunya està redactant actualment el 
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2007-2012, 
que és el document que definirà les directrius i línies 
d’actuació pels propers anys en relació a l’oferta dels 
serveis de transport públic a Catalunya, i la gestió del 
conjunt del sistema. 

En quant al transport públic per carretera, i per als muni
cipis de El Vendrell, Vilanova i la Geltrú i Barcelona, al 
PTV s’han estudiat els trajectes El Vendrell - Vilanova i 
Vilanova - Barcelona. D’aquestes anàlisis s’han extret 
unes primeres consideracions una de les quals és la con
veniència de reforçar la relació Vilanova - Barcelona, amb 
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l’establiment d’expedicions directes amb parades a 
Vilanova no properes a l’estació de ferrocarril. El docu
ment definitiu del PTV inclourà les propostes concretes 
al respecte. 

Amb motiu de les recents incidències del servei de roda
lies de RENFE a la línia C-2 s’ha reforçat substancial
ment l’oferta de transport en autobús en el corredor el 
Vendrell - Vilanova i la Geltrú - Sitges - Barcelona, amb 
la finalitat de cobrir les demandes de desplaçament dels 
usuaris afectats. 

Amb anterioritat ja s’havia reforçat l’oferta de serveis 
directes entre Sant Pere de Ribes i Barcelona, prestat 
per l’empresa Cintoi Bus, per assegurar les places su
ficients en les hores de major afluència. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
53/VIII, sobre la gratuïtat temporal del 
peatge de l’autopista C-16 a l’altura de 
Sant Vicenç de Castellet per als usua
ris del recorregut entre aquesta pobla
ció i Manresa, en ambdós sentits 
Tram. 290-00036/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18552 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Control de compliment de la Resolució 
52/VIII, sobre la possibilitat de crear 
una nova línia de tren entre Tarragona 
i Castellbisbal, que inclogui la rehabi
litació de la línia ferroviària Roda de 
Barà - Reus 
Tram. 290-00035/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18551 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00035/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 52/VIII, 
sobre la possibilitat de crear una nova línia de tren en
tre Tarragona i Castellbisbal, que inclogui la rehabili
tació de la línia ferroviària Roda de Barà - Reus 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 52/VIII, sobre la pos
sibilitat de crear una nova línia de tren entre Tarragona 
i Castellbisbal, que inclogui la rehabilitació de la línia 
ferroviària Roda de Barà - Reus, em plau fer-vos avi
nent les següents consideracions: 

El proppassat dia 3 d’octubre el Govern de l’Estat va 
adjudicar la redacció de l’Estudi Informatiu de la conne
xió ferroviària per al tràfic de mercaderies entre l’àrea de 
Tarragona i la línia Castellbisbal - Papiol - Mollet - Sant 
Fost, en el marc del desenvolupament del Protocol de 
col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques, per a l’exe
cució d’actuacions en matèria ferroviària a Catalunya. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

4.50.01. 

Núm. de resolució: 290-00036/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 53/VIII, 
sobre la gratuïtat temporal del peatge de l’autopista C-16 
a l’altura de Sant Vicenç de Castellet per als usuaris del 
recorregut entre aquesta població i Manresa, en ambdós 
sentits 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 53/VIII, sobre la gra
tuïtat temporal del peatge de l’autopista C-16 a l’alça
da de Sant Vicenç de Castellet per als usuaris del recor
regut entre aquesta població i Manresa, en ambdós 
sentits, em plau fer-vos avinent les següents considera
cions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques ha dut a terme les anàlisis corresponents per deter
minar els efectes que poden tenir sobre el trànsit les 
obres de la C-55, tot considerant la seva naturalesa i les 
mesures adoptades per tal de pal·liar els possibles efec
tes negatius d’aquestes en la mobilitat dels usuaris. 

Pel que fa a la naturalesa de les obres, cal remarcar que 
es tracta d’una millora de la connexió entre la C-55 i la 
carretera BV-1229 i concretament, l’execució d’un en
llaç a diferent nivell d’aquestes dues vies. 

Durant el període d’execució de les obres, l’afectació 
més important és la que incideix en el trànsit d’agitació 
que provoca el municipi de Sant Vicenç de Castellet. 
L’empresa gestora GISA ha pres totes les mesures ne
cessàries per tal de mantenir en les mateixes condicions 
la calçada (nombre de carrils i amplada d’aquests) i 
reduir els efectes que aquestes puguin provocar en els 
trànsits de més llarg recorregut. 

A més en aquesta fase –i amb l’objectiu de millorar 
l’accés al poble– s’ha previst que tots els girs que es re
alitzin en la cruïlla existent siguin cap a la dreta. Els girs 
cap a l’esquerra han estat traslladats a una altra cruïlla 
adaptada a les noves necessitats. Amb aquestes mesu
res s’aconsegueix, per una banda, una millora de la 
seguretat vial ja que s’eliminen els encreuaments, i 
d’altra s’assoleix una millora de la capacitat de la car
retera mitigant l’efecte de les obres en els trànsits de 
llarg recorregut. 
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S’ha de considerar, a més, que el trànsit registrat en 
aquest tram, tant a la carretera C-55 com a la BV-1229, 
és en un alt percentatge, generat pel trànsit de vehicles 
amb origen o destí als polígons industrials de la zona. 

Amb aquestes mesures adoptades s’ha aconseguit man
tenir l’accessibilitat al nucli de Sant Vicenç amb les 
màximes garanties de seguretat i la màxima fluïdesa en 
la carretera que unes obres d’aquestes característiques 
permeten. 

Tot considerant el que s’ha exposat, les mesures adop
tades per GISA per reduir l’impacte de les obres són 
suficients i proporcionals a la naturalesa i abast de les 
mateixes. 

A hores d’ara ja s’ha pogut constatar l’eficàcia d’aques
tes mesures adoptades, havent regularitzat de forma 
satisfactòria la circulació en aquest punt, resolent les 
retencions que els primers dies es produïen per la seva 
novetat en els usuaris, reduint clarament el temps de 
recorregut entre l’accés a l’autopista C-16 i l’accés a 
l’estació de Manresa. 

Si analitzem el recorregut afectat podem verificar que 
en unes condicions de velocitat pròpies d’aquesta via i 
en condicions normals de trànsit, es realitza en un 
temps aproximat de 8,254 minuts, sentit Barcelona, i 
7,990 minuts, sentit Manresa. Com es pot comprovar 
en les dades estadístiques horàries que figuren com a 
annex, corresponent al període 19.02.2007 a 28.9.2007, 
els temps reals de recorregut han estat prou ajustats al 
temps teòric, fins i tot en les hores punta (7:30 a 9:30; 
18:30 a 19:00), prova que la bondat del sistema i de les 
mesures adoptades no ha minvat la capacitat d’aquest 
tram i, per tant, no és tècnicament ni raonablement ne
cessari l’adopció d’altres mesures que podrien no cor
respondre’s amb els objectius perseguits i la pondera-
ció i proporcionalitat de mitjans a adoptar per a la seva 
resolució. 

Per tot l’anteriorment exposat no ha estat necessària 
l’adopció de la gratuïtat temporal del peatge de l’auto
pista C-16, mesura que en el cas d’adoptar-se seria del 
tot desproporcionada, ja que les causes que hagueren 
motivat la seva possible aplicació varen deixant de te
nir la seva justificació inicial i en tot cas no hagués es
tat decisiva per resoldre la problemàtica de mobilitat de 
trànsit de la zona donades les característiques locals 
amb un alt percentatge de trànsit d’agitació. 

Aquesta desproporció també es pot corroborar des del 
punt de vista econòmic, ja que l’adopció de la gratuï
tat temporal té un impacte en l’equilibri econòmic i fi
nancer de la concessió de l’autopista C-16 que la Ge
neralitat hauria de rescabalar amb un cost mínim de 
6.638.087 euros., tenint en compte la durada de les 
obres (un any) i com a servei afectat per les mateixes. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

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

Control de compliment de la Resolució 
54/VIII, sobre la millora de la xarxa vi
ària de l’entorn de l’aeroport de Reus i 
de l’estació del tren d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona 
Tram. 290-00037/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18553 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00037/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 54/VIII, 
sobre la millora de la xarxa viària de l’entorn de l’ae
roport de Reus i de l’estació del tren d’alta velocitat del 
Camp de Tarragona 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 54/VIII, sobre la mi-
llora de la xarxa viària de l’entorn de l’aeroport de Reus 
i de l’estació del tren d’alta velocitat del Camp de 
Tarragona, em plau fer-vos avinent les següents consi
deracions: 

El Departament de Política Territorial i Obres Públi
ques ha elaborat l’avantprojecte del Pla Territorial del 
Camp de Tarragona i el passat mes de setembre va ini
ciar-ne la informació pública. 

Dins d’aquest Pla Territorial es plantegen les diferents 
alternatives possibles per a la millora de la comunica-
ció entre Reus i l’estació del TGV. També s’han tingut 
en compte les previsions establertes al Pla d’Infraes
tructures del transport de Catalunya. 

Les alternatives considerades són: 

1. Condicionament de l’actual carretera TV-7211 entre 
la Variant de Reus o carretera C-14 i el límit del futur 
aeroport de Reus. El condicionament implica la forma-
ció d’una via segregada amb control d’accessos (anti
gament anomenada via ràpida). Formació d’una nova 
via segregada amb control d’accessos entre el punt an
terior i la carretera N-240. A continuació es preveu el 
recorregut per l’N-240 fins arribar a la rotonda de con
nexió amb el vial existent d’accés a l’aeroport. Aquesta 
alternativa resulta d’acord amb les previsions del Pla 
d’Infraestructures del transport de Catalunya. 

2. Condicionament de l’actual carretera TV-7211 entre la 
Variant de Reus o carretera C-14 i el límit del futur aero
port de Reus. El condicionament implica la formació 
d’una via segregada amb control d’accessos (antigament 
anomenada via ràpida). Condicionament de l’itinerari fins 
a l’enllaç amb la futura autovia de Tarragona a Montblanc 
(A-27). A continuació recorregut per l’A-27 fins a la 
sortida de la T-750 que travessa la petroquímica, fins a 
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l’N-240 per l’N-240 fins arribar a la rotonda de conne
xió amb el vial existent d’accés a l’aeroport. 

3. Condicionament de l’actual carretera TV-7211 entre 
la Variant de Reus o carretera C-14 i el límit del futur 
aeroport de Reus. El condicionament implica la forma-
ció d’una via segregada amb control d’accessos (anti
gament anomenada via ràpida). Formació d’una nova 
via segregada fins a l’enllaç amb la futura via de Sant 
Ramon a Perafort. A continuació pel nou vial que tin
dria característiques de via segregada fins a l’estació del 
TGV. 

4. S’ha analitzat un altre itinerari pel nord en base al 
condicionament de la carretera TP-7225 entre la vari
ant de Reus o carretera C-14 i les proximitats del Mo
rell. A partir de l’anterior es faria la variant del Morell 
pel nord i la prolongació de la variant com una nova 
carretera fins arribar a l’N-240. A partir de l’N-240 
s’arribaria al vial de connexió amb l’estació del TGV. 
Aquesta solució té l’inconvenient del seu pas per la 
petroquímica. 

Barcelona, 28 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
55/VIII, sobre la creació d’un nou grup 
de treball de reordenació dels peatges 
Tram. 290-00038/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18207 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00038/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 55/VIII, 
sobre la creació d’un nou grup de treball de reordena
ció dels peatges 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 55/VIII, sobre la cre
ació d’un nou grup de treball de reordenació dels peat
ges, em plau fer-vos avinent les següents consideraci
ons: 

El passat 18 d’octubre de 2007 es va constituir el cor
responent Grup de Treball, amb l’assistència dels mem
bres i/o assessors representants de les entitats, organit
zacions i institucions que l’integren sota la presidència 
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques. 

En la reunió indicada es varen tractar cadascun dels 
punts de l’ordre del dia en la forma que es recull en la 

4.50.01. 

Nota-Resum del desenvolupament de la reunió de la 
qual us n’adjunto còpia. 

De conformitat amb el que es va acordar aleshores 
s’han constituït tres Comissions de treball i un Grup 
tècnic per analitzar i estudiar cadascun dels objectius 
establerts en la mateixa Resolució. El contingut de 
l’acord de constitució es reprodueix a continuació: 

Comissió 1ª: 

– Vetllar per la creació i l’efectivitat de l’anomenat 
Fons per a la homogeneïtzació, pel rescat selectiu i per 
la subvenció de peatges, de conformitat amb els acords 
del mateix Parlament. 

– Prioritzar l’elaboració d’estudis generals i específics 
per a la supressió selectiva, la reordenació o la minimit
zació dels peatges existents, en el marc de les polítiques 
de reordenació i millora de la mobilitat. 

Comissió 2ª: 

– Considerar la incidència dels peatges en la gestió de 
la mobilitat del conjunt de la xarxa; la implantació de 
factors o elements ambientals; la regulació de serveis i 
de cost de manteniment com a part del sistema integral 
i integrat de mobilitat, conjuntament amb els altres 
models de transport públic i privat i també, la repercus
sió dels peatges en els contractes concessionals. 

– Avaluar polítiques tarifàries en funció de les hores 
vall i les hores punta, de la fluïdesa del trànsit i del 
nombre d’ocupants dels vehicles, d’acord amb els di
ferents criteris i plans de mobilitat. 

– Avaluar la implantació a Catalunya de sistemes de 
regulació de l’accessibilitat a les regions i/o àrees me
tropolitanes, d’acord amb les directrius nacionals i els 
plans directors de mobilitat. 

– Estudiar les formes de simplificació dels sistemes de 
cobrament dels peatges amb la consideració específica 
dels sistemes dinàmics disponibles. 

– Condicions i impactes de la implantació a Catalunya 
de la Directiva de la Eurovignette i altres formes de 
tarifació per ús de les infraestructures. 

Comissió 3ª: 

– Impulsar una normativa de compliment obligat per a 
les concessionàries, destinada a millorar la seguretat i 
l’aixecament de barreres en casos de catàstrofes, acci
dents, embussos extraordinaris o altres incidències per 
causa de força major en la mateixa via o en les seves 
vies alternatives. 

– Millorar la informació general als usuaris pel que fa 
a l’estat de servei en aquestes vies. 

– Estudiar la simplificació del sistema de cobrament de 
peatges en alguns trams d’autopista. 

Grup Tècnic: 

– Anàlisi i viabilitat de la implantació a Catalunya de la 
Directiva 2006/38/EC de 17 de maig. Eurovignette i 
altes objectius establerts en el Punt segon de la Resolu
ció 55/VIII. 
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Aquest mes de novembre s’ha celebrat la primera reu
nió del Grup Tècnic i de la Comissió 2a. 

Barcelona, 26 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

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

Control de compliment de la Resolució 
57/VIII, sobre la continuïtat del progra
ma 135 escons 
Tram. 290-00040/08 

Sol·licitud de pròrroga 
Reg. 18680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Manuel Tresserrras i Gaju, conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalu
nya, d’acord amb el que disposa l’article 94 del Regla
ment del Parlament de Catalunya, 

SOL·LICITO: 

L’ampliació, per un període de quinze dies hàbils, del 
termini per a la presentació dels informes de compli
ment de la Resolució 57/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre la continuïtat del programa 135 escons 
(Tram. 290-00040/08) i de la Resolució 58/VII del Par
lament de Catalunya, sobre la continuïtat i la potenci
ació del centre i els serveis de RTVE a Catalunya 
(Tram. 290-00041/08), adoptades pel Ple del Parlament 
en la Sessió núm. 6, tinguda el 22 de juny de 2007 i 
publicades en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, núm. 95, de 2 de juliol de 2007. 

Barcelona, 3 de desembre de 2007 

Joan Manuel Tresserrras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Pròrroga del termini per a retre comptes 

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació (reg. 18680). 

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’1 de febrer de 2008. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.12.2007. 

Control de compliment de la Resolució 
58/VIII, sobre la continuïtat i la potenci
ació del centre i els serveis de RTVE a 
Catalunya 
Tram. 290-00041/08 

Sol·licitud de pròrroga 
Reg. 18680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Manuel Tresserrras i Gaju, conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Cata
lunya, d’acord amb el que disposa l’article 94 del Re
glament del Parlament de Catalunya, 

SOL·LICITO: 

L’ampliació, per un període de quinze dies hàbils, del 
termini per a la presentació dels informes de compli
ment de la Resolució 57/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la continuïtat del programa 135 es
cons (Tram. 290-00040/08) i de la Resolució 58/VII del 
Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat i la poten
ciació del centre i els serveis de RTVE a Catalunya 
(Tram. 290-00041/08), adoptades pel Ple del Parlament 
en la Sessió núm. 6, tinguda el 22 de juny de 2007 i 
publicades en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, núm. 95, de 2 de juliol de 2007. 

Barcelona, 3 de desembre de 2007 

Joan Manuel Tresserrras i Gaju 
Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Pròrroga del termini per a retre comptes 

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació (reg. 18680). 

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils del termini que disposa el Govern per a retre 
comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’1 de febrer de 2008. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.12.2007. 
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Control de compliment de la Resolu
ció 63/VIII, sobre les obres de millora 
del ferm de la carretera C-26, entre 
Ripoll i la rotonda d’accés als túnels 
de Collabós 
Tram. 290-00046/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18554 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00046/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 63/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre les obres de millo
ra del ferm de la carretera C-26, entre Ripoll i la roton
da d’accés als túnels de Collabós 

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de 
donar compliment a la Resolució 63/VIII, sobre les 
obres de millora del ferm de la carretera C-26, entre 
Ripoll i la rotonda d’accés als túnels de Collabós, em 
plau fer-vos avinent les següents consideracions: 

El Director General de Carreteres d’aquest Departa
ment ha mantingut converses amb representants del 
Ministeri de Foment, als quals se’ls ha manifestat la 
necessitat de procedir a fer el reforçament del ferm de 
la carretera C-26 entre Ripoll i la rotonda de l’encreua
ment d’accés als túnels de Collabós, i per tal d’agilitzar 
l’execució de les obres se’ls ha ofert el projecte cons
tructiu corresponent al reforç de ferm esmentat, redac
tat per aquest Departament. 

D’altra banda, el passat 24 d’octubre, es va signar el 
conveni entre aquest Departament i el Ministeri de Fo
ment, pel qual s’estableix el traspàs a l’Estat de la titu
laritat de la carretera C-26 entre Olot i Ripoll. Fins que 
no s’hagi materialitzat aquest traspàs, amb les actes 
corresponents, aquest Departament continuarà fent les 
tasques de conservació ordinària de la carretera. 

Barcelona, 28 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

Control de compliment de la Resolució 
64/VIII, sobre el port de les Cases d’Al-
canar, a Alcanar (Montsià) 
Tram. 290-00047/08 

Informe relatiu al compliment de la Reso
lució 
Reg. 18555 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Núm. de resolució: 290-00047/08 

Sobre: Control de compliment de la Resolució 64/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre el port de les Cases 
d’Alcanar, a Alcanar (Montsià) 

Comissió competent: Comissió D’acord amb allò que 
disposen els articles 140 i 146 del Reglament del Par
lament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la 
Resolució 64/VIII, sobre el port de les Cases d’Alcanar, 
em plau fer-vos avinent les següents consideracions: 
S’ha portat a terme la neteja del fons marí amb l’exe
cució d’un dragat en el canal d’entrada i la dàrsena 
pesquera que està actualment finalitzat. 

Així mateix en el Pla Especial del port de les Cases 
d’Alcanar, actualment en tramitació, s’inclou la realit
zació d’un nou dic d’abric que millorarà la funcionali
tat del port i n’optimitzarà la utilització. 

Barcelona, 28 de novembre de 2007 

Joaquim Nadal i Farreras 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS 

Control de compliment de la Moció 12/ 
VIII, sobre les polítiques socials adre
çades a les famílies 
Tram. 390-00012/08 

Sol·licitud de pròrroga 
Reg. 18532 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 04.12.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carme Capdevila i Palau, consellera d’Acció Social i 
Ciutadania del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
en relació amb el compliment de la Moció amb núme
ro de tramitació 390-00012/08, i d’acord amb el que 
estableix l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya, 
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SOL·LICITA: 

L’ampliació del termini per donar resposta escrita a la 
iniciativa esmentada. 

Barcelona, 28 de novembre de 2007 

Carme Capdevila i Palau 
Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

Pròrroga del termini per a retre comptes 

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania (reg. 18532). 

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla
ment, s’acorda de concedir una pròrroga del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes davant la 
Comissió corresponent, el qual finirà l’1 de febrer de 
2008. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 04.12.2007. 

4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Educació i Universitats 
amb el conseller d’Educació sobre l’in
forme «L’estat de l’educació a Cata
lunya. Anuari 2006-2007», de la Funda-
ció Jaume Bofill, i l’Informe Pisa 
Tram. 354-00103/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 18160). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Educació i Univer
sitats, sessió del 04.12.2007. 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera 
de Salut sobre el consum de drogues i 
les mesures adoptades pel seu depar
tament 
Tram. 354-00105/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Francesc Sancho i Sere
na, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
18344). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
28.11.2007. 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Salut amb la consellera de 
Salut sobre les actuacions dutes a ter
me en diferents centres sanitaris de 
Barcelona per la pràctica d’avortaments 
considerats il·legals 
Tram. 354-00106/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Josep Llobet Navarro, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
18364). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
28.11.2007. 

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Sol·licitud de compareixença del coor
dinador del 2n Congrés Forestal Cata
là davant la Comissió de Medi Ambient 
i Habitatge perquè n’exposi el manifest 
i les conclusions 
Tram. 356-00238/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parla
mentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Ramon 
Espadaler i Parcerisas, del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, Pere Aragonès i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Dolors Clavell i Nadal, del Grup Parlamentari d’Inici
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna
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tiva, Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del 
Grup Mixt (reg. 18445). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 29.11.2007. 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Superior d’Educació 
davant la Comissió d’Educació i Univer
sitats perquè informi sobre la situació 
educativa amb relació als aspectes més 
destacats dels estudis i informes publi
cats relatius al sistema educatiu 
Tram. 356-00239/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Irene Rigau i Oliver, del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 18586). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació i 
Universitats, sessió del 04.12.2007. 

Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 18633). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar i 
Immigració, sessió del 04.12.2007. 

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN 

Sessió informativa de la Comissió de 
Benestar i Immigració amb la conselle
ra d’Acció Social i Ciutadania perquè 
informi sobre l’actuació del Departa
ment en el cas de maltractaments a 
una menor de Tarragona 
Tram. 355-00055/08 

Substanciació 

Sessió informativa feta en la sessió núm. 10 de la Co
missió de Benestar i Immigració, del 30.10.2007 
(DSPC-C 170). 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants dels sindicats FSP-UGT, 
CCOO, CATAC-IAC i CSI-CSIF davant 
la Comissió de Justícia, Dret i Segure
tat Ciutadana perquè informin sobre la 
situació dels centres penitenciaris 
Tram. 356-00240/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 18588). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 04.12.2007. 

Sol·licitud de compareixença de la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania 
davant la Comissió de Benestar i Immi
gració perquè informi sobre el desple
gament de la Llei de l’Estat 39/2006, de 
promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de 
dependència 
Tram. 356-00241/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

4.53.10. 

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES 

Compareixença de la presidenta i els 
membres del Consell Permanent de la 
Federació de Cooperatives de Treball 
de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar i Immigració perquè presen
tin les línies generals d’actuació d’a
questa entitat 
Tram. 357-00015/08 

Substanciació 

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis
sió de Benestar i Immigració, del 04.12.2007 (DSPC
C 206). 

4. INFORMACIÓ 
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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 la 
Vicepresidència al conseller de Cultura 
i Mitjans de Comunicació 
Tram. 330-00039/08 

Presentació: President de la Generalitat 
Reg. 18559 / Coneixement: Presidència del Par
lament, 30.11.2007 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Benvolgut President, 

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller 
de la Vicepresidència, des del dia 28 fins al dia 30 de 
novembre de 2007, ambdós inclosos, s’encarregarà del 
despatx del seu Departament el conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació. 

Cordialment, 

José Montilla i Aguilera 

Barcelona, 30 de novembre de 2007 

N. de la R.: El Decret 259/2007, de 22 de novembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller de la Vicepre
sidència al conseller de Cultura i Mitjans de Comuni
cació des del dia 28 fins al dia 30 de novembre de 
2007, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5020, de 
30 de novembre de 2007. 

Encàrrec del despatx del conseller de 
Governació i Administracions Públi
ques al conseller d’Innovació, Univer
sitats i Empresa 
Tram. 330-00040/08 

Presentació: President de la Generalitat 
Reg. 18560 / Coneixement: Presidència del Par
lament, 03.12.2007 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

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

Benvolgut President, 

De conformitat amb el que estableix l’article 63.d) de 
la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del Pre
sident i del Consell Executiu de la Generalitat, em plau 
donar-vos compte que durant l’absència del conseller 
de Governació i Administracions Públiques, els dies 29 
i 30 de novembre de 2007, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el conseller d’Innovació, Univer
sitats i Empresa. 

Cordialment, 

José Montilla i Aguilera 

Barcelona, 30 de novembre de 2007 

N. de la R.: El Decret 261/2007, de 28 de novembre, 
d’encàrrec del despatx del conseller de Governació i 
Administracions Públiques al conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa els dies 29 i 30 de novembre de 
2007, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 5020, de 
30 de novembre de 2007. 

4.70.01. 

4. INFORMACIÓ 
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Informe del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme en la televisió i la ràdio cor
responent al setembre del 2007 
Tram. 337-00024/08 

Presentació: President, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya 
Reg. 18512 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
04.12.2007 

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

Benvolgut president, 

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan
ça del pluralisme polític a la televisió i la ràdio, mes de 
setembre de 2007 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns. 

Ben cordialment, 

Josep Maria Carbonell 
Barcelona, 29 de novembre de 2007 

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