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2.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

2.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la depuradora 
d’aigües residuals de Vallbona d’Anoia
Tram. 250-00575/08
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre la construcció 
de dues depuradores d’aigües residuals als nuclis 
urbans de Mosqueroles i la Costa del Montseny, a 
Fogars de Montclús (Vallès Oriental)
Tram. 250-00576/08
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la capacitat i la correcció de les mancances de 
l’estació depuradora d’aigües residuals del Vendrell 
(Baix Penedès)
Tram. 250-00582/08
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre l’execució del 
Pla director d’endegament del torrent d’aigües pluvi-
als de la Masieta a la vessant oest del Creixell
Tram. 250-00583/08
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de xoc per a reduir els nivells de contami-
nació de l’aire per partícules en suspensió i sobre 
l’elaboració d’un pla d’actuacions per a garantir la 
reducció dels nivells de contaminació de l’aire per 
partícules en suspensió mesurats al centre cívic del 
barri del Tacó, a Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00600/08
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre la connexió 
de les xarxes de distribució d’aigua del Consorci 
d’Aigües de Tarragona i d’Aigües Ter-Llobregat per 
a garantir un subministrament de qualitat
Tram. 250-00601/08
Rebuig p. 11

Proposta de resolució sobre la recepció 
del senyal de televisió a la Vall de Cardós (Pallars 
Sobirà)
Tram. 250-00666/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’agilitació dels 
tràmits urbanístics a Lleida
Tram. 250-00673/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre la consolidació 
i la reconstrucció del passeig marítim de Vilassar de 
Mar (Maresme)
Tram. 250-00675/08
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
les bonificacions del peatge de les Fonts de l’auto-
pista C-16 als usuaris de Viladecavalls i Vacarisses 
(Vallès Occidental) i el manteniment del règim anteri-
or al 2006 quant a l’accés a aquests dos municipis
Tram. 250-00679/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre les millores en 
la línia C-4 de rodalia, entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00680/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una compensació econòmica per als usuaris de Fer-
rocarrils de la Generalitat afectats per les obres del tren 
d’alta velocitat
Tram. 250-00683/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del cabal necessari per a mantenir l’equilibri ecològic 
del delta de l’Ebre
Tram. 250-00687/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el millorament 
del transport públic a la zona del litoral de la Selva 
i de l’alt Maresme
Tram. 250-00695/08
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el desdo-
blament del tram Cambrils - Reus de la carretera 
T-3141
Tram. 250-00702/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment del tram Alcover - Montblanc de la carretera 
C-14
Tram. 250-00703/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la recepció del 
senyal de telefonia mòbil a Capafonts (Baix Camp)
Tram. 250-00704/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la reordenació 
de la cruïlla de la carretera BV-5128 amb el ramal 
de connexió amb la B-603, el passeig de la Riera i 
l’antiga carretera N-II
Tram. 250-00706/08
Rebuig p. 13
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Proposta de resolució sobre la substitució 
de la instal·lació d’impulsió del clavegueram de la 
urbanització Can Villar, de Sant Pol de Mar (Ma-
resme)
Tram. 250-00707/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre les obres del 
passeig marítim de Sant Vicenç de Montalt (Ma-
resme)
Tram. 250-00709/08
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies de ferrocarril al pas per Sant Cugat del 
Vallès i la instal·lació de pantalles acústiques
Tram. 250-00711/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00715/08
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Pla general metropolità per a la supressió del 
vial de Cornisa de Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental)
Tram. 250-00716/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre l’endegament 
de la riera de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00722/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda en forma d’hipòdrom a la carretera 
C-1413, a Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00725/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la concessió 
d’un ajut per a l’adequació del barri de l’Isla, de Cal-
des d’Estrac (Maresme)
Tram. 250-00726/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la construcció 
de dues rotondes a la carretera GI-600 i l’ampliació 
del pont que uneix les dues bandes del veïnat de 
Sant Pere, de Tordera (Maresme)
Tram. 250-00729/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la delimita-
ció i la declaració com a parc natural del parc de 
Collserola
Tram. 250-00751/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre el cabal del 
Ter
Tram. 250-00760/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre la creació de 
l’Agència Catalana del Treballador Autònom
Tram. 250-00778/08
Rebuig p. 14

Proposta de resolució sobre el Pla d’inicia-
tives de dinamització comarcal
Tram. 250-00788/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la presentació 
del pla social davant el tancament de l’empresa tèxtil 
Fibracolor
Tram. 250-00796/08
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre l’impuls de la 
premsa escrita independent en aranès
Tram. 250-00870/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre el rebuig a la 
proposta del Govern de transvasar aigua de la cap-
çalera del Segre al Llobregat
Tram. 250-00879/08
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la defensa de 
la unitat de la col·lecció diocesana del Museu de 
Lleida
Tram. 250-00891/08
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la participació 
en el projecte de rehabilitació de la basílica de Santa 
Maria, de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00901/08
Retirada p. 15

3.	 TRAMITACIONS	EN	CURS

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

3.01.01.	 Projectes	de	llei

Projecte de llei de seguretat industrial
Tram. 200-00034/08
Substitució de ponents p. 16

Projecte de llei dels recursos contra la qua-
lificació negativa dels títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles 
de Catalunya
Tram. 200-00036/08
Esmenes a la totalitat p. 16

Projecte de llei sobre la localització i la iden-
tificació de les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista
Tram. 200-00037/08
Esmenes a la totalitat p. 17

Projecte de llei de mediació en l’àmbit del 
dret privat
Tram. 200-00040/08
Text presentat p. 17

3.01.02.	 Proposicions	de	llei

Proposició de llei de mesures comple-
mentàries de garantia en l’àmbit de la contractació 
pública que duen a terme els departaments i orga-
nismes públics dependents de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 202-00035/08
Presentació p. 27

Proposició de llei d’implantació d’una de-
ducció per despeses sanitàries en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques
Tram. 202-00036/08
Presentació p. 30

Proposició de llei de millora de la deducció 
fiscal per lloguer de l’habitatge habitual
Tram. 202-00037/08
Presentació p. 30

3.10.	 Procediments	que	es	clouen	amb	l’adop-
ció	de	resolucions

3.10.18.	 Designacions	de	membres	del	Consell	
de	l’Audiovisual	de	Catalunya

Procediment per a elegir tres membres del 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 285-00002/08
Propostes de candidats p. 32



Núm. 283 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 de juny de 2008

3

SUMARI

3.10.25.	 Propostes	de	resolució

Proposta de resolució sobre la cessió del 
quarter del Bruc
Tram. 250-00922/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre els terminis 
de la inspecció tècnica de vehicles per als camions 
botiga dels marxants
Tram. 250-00926/08
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la creació de 
la figura del defensor de l’usuari de l’aeroport de 
Barcelona
Tram. 250-00935/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 33

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per les companyies de vols de baix cost 
de l’aeroport de Barcelona per a evitar problemes 
derivats de la facturació de l’equipatge
Tram. 250-00936/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre d’educació infantil i primària a les Caba-
nyes (Alt Penedès)
Tram. 250-00946/08
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de bústies a la demarcació de Tarragona
Tram. 250-00952/08
Canvi de Comissió tramitadora p. 34

Proposta de resolució sobre la condemna 
de l’ús de nens soldat en els conflictes armats
Tram. 250-00957/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’anul·lació dels 
convenis signats per l’Agència Catalana de l’Aigua 
amb diversos municipis del Camp de Tarragona per 
a l’extracció d’aigua dels aqüífers
Tram. 250-00958/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’aprovació i 
l’execució de les inversions necessàries en matèria 
d’infraestructures hídriques als municipis afectats 
per la sequera
Tram. 250-00959/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la retirada del 
procediment de l’empresa Enresa per a la instal·lació 
d’un magatzem temporal centralitzat de residus nu-
clears a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00960/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el coneixe-
ment i el registre de les persones que duen a terme 
tasques de cooperació al desenvolupament i d’ajut 
humanitari
Tram. 250-00961/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’acceleració 
dels tràmits per a enderrocar l’edifici afegit a la Casa 
Bloc del barri de Sant Andreu, de Barcelona, i el fini-
ment del projecte de remodelació d’aquest conjunt 
arquitectònic
Tram. 250-00962/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
traducció jurada entre català i romanès en la propera 
convocatòria de les proves d’habilitació professional 
per a la traducció i la interpretació jurades
Tram. 250-00963/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la continuï tat 
del batxillerat nocturn
Tram. 250-00964/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de les normes de seguretat dels parcs i les àrees 
de jocs infantils
Tram. 250-00965/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el sector de 
la vinya i el vi
Tram. 250-00966/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el risc d’inun-
dació que comporta el pont del tren sobre el Besòs 
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00968/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre els costos que 
han d’assumir els regants per a millorar els regs de 
Sentmenat i del Molí de Pals
Tram. 250-00969/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre els jutjats pe-
nals d’executòries
Tram. 250-00970/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment i la prolongació de la línia de tren Barcelo-
na - Vic - Puigcerdà
Tram. 250-00971/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’aïllament tèr-
mic dels edificis
Tram. 250-00972/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
senyal de circulació que avisi dels punts negres de 
la xarxa de carreteres i autopistes
Tram. 250-00973/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
transport públic per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual a la Selva
Tram. 250-00974/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal i els bons usos 
del temps
Tram. 250-00975/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la millora de la 
trama urbana al pas de l’autopista C-31 entre Mont-
gat i Barcelona
Tram. 250-00976/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre les millores 
horàries i tarifàries del servei Avant de Renfe entre 
Lleida i Barcelona
Tram. 250-00977/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la situació de 
saturació dels òrgans judicials
Tram. 250-00978/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el reforçament 
i la creació de jutjats penals
Tram. 250-00979/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38
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Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’especialistes en salut mental als òrgans judicials
Tram. 250-00980/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’IES Ridaura a Castell - Platja d’Aro (Baix 
Empordà)
Tram. 250-00981/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el peatge de 
l’autopista C-32 entre el Maresme i el Barcelonès
Tram. 250-00982/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’atenció mèdica al nucli de Riells del Fai, 
a Bigues i Riells (Vallès Oriental)
Tram. 250-00983/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la llengua del 
text de les proves d’accés a la universitat
Tram. 250-00984/08
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una quarta pista a l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00985/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la declaració 
del 2009 com a Any Monturiol
Tram. 250-00986/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les subvenci-
ons a col·lectius i entitats d’àmbit territorial superior 
al de Catalunya
Tram. 250-00987/08
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre els serveis 
sanitaris de Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès)
Tram. 250-00988/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels serveis sanitaris de Cànoves i Samalús (Vallès 
Oriental)
Tram. 250-00989/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’inventari, la 
classificació, el partionament i la fitació sobre el 
terreny de les carrerades, les cabaneres i les altres 
vies pecuàries de l’Alt Pirineu i Aran
Tram. 250-00990/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el sector de 
la vinya i el vi
Tram. 250-00991/08
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’aeroport 
del Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00992/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el foment de 
seccions de literatura romanesa a les biblioteques 
públiques de les poblacions amb més implantació 
d’aquesta comunitat
Tram. 250-00993/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un psicòleg o psicòloga i d’un psicòleg o psicòloga 
infantil de manera permanent als centres d’acollida 
per a víctimes de la violència de gènere
Tram. 250-00994/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la freqüència 
de pas dels trens de passatgers de la línia Lleida - 
Manresa
Tram. 250-00995/08
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament de Governació i 
Administracions Públiques
Tram. 250-00996/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament de Salut
Tram. 250-00997/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació
Tram. 250-00998/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació
Tram. 250-00999/08
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament d’Agricultura, Ali-
mentació i Acció Rural
Tram. 250-01000/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les tasques 
d’assessorament al Departament d’Acció Social i 
Ciutadania
Tram. 250-01001/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la vulneració 
dels drets humans en la venda d’armament
Tram. 250-01002/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’elabora ció 
d’un estudi sobre les escoles de música
Tram. 250-01003/08
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del batxillerat nocturn a l’institut Eugeni d’Ors, 
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01004/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44
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Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del batxillerat nocturn a l’institut Pere Vives i 
Vich, d’Igualada (Anoia)
Tram. 250-01005/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la rebaixa del 
tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicat al gasoil 
agrícola
Tram. 250-01006/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el suport al 
consorci Ripollès Desenvolupament
Tram. 250-01007/08
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el control de 
les cabres assilvestrades de l’àrea de Rodes, Sant 
Romà de Tavèrnoles i Botella (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01008/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la reparació de 
la coberta de l’IES Abat Oliba, de Ripoll
Tram. 250-01009/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el millorament 
del servei de ferrocarrils a la província de Girona
Tram. 250-01010/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la variant de Ribes de Freser a la carretera 
N-152
Tram. 250-01011/08
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció 
del túnel de Toses a la carretera N-152
Tram. 250-01012/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de seguretat per a motoristes i ciclistes
Tram. 250-01013/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la utilització de 
pintura antilliscant en les marques de senyalització 
horitzontal de la xarxa viària
Tram. 250-01014/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la resolució del 
col·lapse judicial de Lleida (Segrià)
Tram. 250-01015/08
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la lluita contra 
la malaltia de Parkinson
Tram. 250-01016/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el condiciona-
ment i la millora del tram Les Borges del Camp - La 
Granadella de la carretera C-242
Tram. 250-01017/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el condicio-
nament i la millora del tram Prades - Vilanova de 
Prades de la carretera TV-7005
Tram. 250-01018/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’habilitació de 
la via de comunicació entre la carretera T-710 i la 
variant de Falset de la carretera N-420
Tram. 250-01019/08
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pas a nivell 
de Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-01022/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la senyalitza-
ció del nus viari de la carretera C-61 a Arenys de 
Mar (Maresme)
Tram. 250-01023/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn
Tram. 250-01024/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre els ajuts per a 
implantar mesures d’estalvi i millorar l’eficiència de 
l’ús de l’aigua en el sector turístic
Tram. 250-01025/08
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre les subven-
cions per a recuperar la memòria de la Guerra de 
Successió i aprofundir en el sentit de la Diada Na-
cional
Tram. 250-01026/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre les inversions i 
la plantilla de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-01027/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels serveis del CAP Sant Feliu, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-01028/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre les obres del 
tram Vilademuls - Bàscara - Pontós de la línia del 
TGV
Tram. 250-01029/08
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Ainet 
de Cardós (Pallars Sobirà)
Tram. 250-01030/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre l’abastament 
d’aigua al Priorat
Tram. 250-01031/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
Museu Etnogràfic de Ripoll dins el Museu de Socie-
tat (Museu Catalònia)
Tram. 250-01032/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del monument de les Quatre Columnes, de Puig i 
Cadafalch
Tram. 250-01033/08
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre les reserves 
de sòl de l’eix transversal ferroviari
Tram. 250-01034/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre l’adequació de 
les instal·lacions dels camps de futbol del Polvorí, la 
Bàscula i Ibèria, de Barcelona
Tram. 250-01035/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre la masia de 
Can Fargas, de Barcelona
Tram. 250-01036/08
Tramesa a la Comissió p. 51
Termini de presentació d’esmenes p. 51

Proposta de resolució sobre el Paratge Na-
tural d’Interès Nacional de Pinya de Rosa, a Blanes 
(Selva)
Tram. 250-01037/08
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la targeta sanitària
Tram. 250-01038/08
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un aeroport especialitzat en càrrega aèria a 
Igualada (Anoia)
Tram. 250-01040/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una línia d’autobús entre Gavà i l’aeroport de Bar-
celona
Tram. 250-01041/08
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’increment 
de la plantilla d’atenció al públic a les estacions de 
tren de Barcelona
Tram. 250-01042/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el millorament 
de l’atenció sanitària a Esplugues de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-01043/08
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Reial decret 1513/2006, pel qual s’estableixen els 
ensenyaments mínims en educació primària
Tram. 250-01044/08
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’obertura d’ofi-
cines d’atenció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra 
a Barcelona
Tram. 250-01045/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa relativa als càmpings
Tram. 250-01046/08
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
mesures per a reduir la contaminació acústica al 
barri de Can Roca, de Terrassa (Vallès Occiden-
tal), arran de l’inici del treball de les tuneladores 
de les obres de prolongació de Ferrocarrils de la 
Generalitat
Tram. 250-01047/08
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la promoció 
dels productes del camp de la Ribera d’Ebre
Tram. 250-01048/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el preu del 
carburant en el sector pesquer
Tram. 250-01049/08
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’ajuts per als pagesos de la Ribera d’Ebre i el Baix 
Ebre afectats pel desbordament de l’Ebre
Tram. 250-01050/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’eix transver-
sal ferroviari
Tram. 250-01051/08
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre l’eliminació 
dels passos a nivell
Tram. 250-01052/08
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix viari comprès entre Alfarràs i Tàrrega
Tram. 250-01053/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de centres escolars de primària i secundària 
per al districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-01054/08
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment de l’especialitat en salut mental com a catego-
ria professional d’infermeria
Tram. 250-01055/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el batxillerat 
nocturn a l’IES Torras i Bages, de l’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-01056/08
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals dels 
nuclis del Portell i Sant Ramon, de Sant Ramon 
(Segarra)
Tram. 250-01057/08
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la Comissió 
d’Experimentació Animal
Tram. 250-01058/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb el Govern de l’Estat sobre l’aplicació de l’Orga-
nització Comuna de Mercat en el sector vitivinícola i 
sobre l’elaboració del Pla de suport de Catalunya
Tram. 250-01059/08
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció d’una casella per a assenyalar l’opció lingüís-
tica en l’imprès de preinscripció del curs escolar 
2009-2010
Tram. 250-01060/08
Presentació p. 65
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3.10.65.	 Projectes	i	propostes	de	resolució	d’ac-
tuació	davant	les	Corts	Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació dels tipus impositius de l’impost sobre el valor 
afegit aplicats a determinats béns i serveis
Tram. 270-00005/08
Esmenes a la totalitat p. 66

3.20.	 Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
transports
Tram. 300-00134/08
Presentació p. 66

Interpel·lació al Govern sobre l’organització 
territorial i els governs locals
Tram. 300-00135/08
Presentació p. 67

Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la 
crisi provocada per la vaga de transportistes
Tram. 300-00136/08
Presentació p. 67

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del 
sistema sanitari
Tram. 300-00137/08
Presentació p. 67

Interpel·lació al Govern sobre el model lin-
güístic del sistema educatiu
Tram. 300-00138/08
Presentació p. 67

4.	 INFORMACIÓ

4.45.	 Composició	dels	òrgans	de	la	cambra

4.45.02.	 Ple	del	Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/08
Renúncia de la condició de diputat p. 68

4.45.05.	 Comissions	legislatives

Composició de la Comissió de Política 
Cultural
Tram. 410-00008/08
Elecció del secretari p. 68

4.50.	 Compliment	de	resolucions	i	de	mocions

4.50.01.	 Compliment	de	resolucions

Control del compliment de la Resolució 
120/VIII, sobre els ajuts a les persones amb mobili-
tat reduïda i amb ingressos econòmics limitats per 
a adaptar els habitatges
Tram. 290-00092/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 121/
VIII, sobre l’ajut per al pagament del lloguer dels ha-
bitatges, especialment per als joves i els col·lectius 
més necessitats
Tram. 290-00093/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 
122/VIII, sobre l’accés als habitatges de protecció 
oficial de les persones en situació d’exclusió social
Tram. 290-00094/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 123/
VIII, sobre el suport jurídic i tècnic als ciutadans que 
pateixen situacions d’assetjament immobiliari
Tram. 290-00095/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 113/
VIII, per la qual s’aproven tres informes de fiscalit-
zació
Tram. 290-00097/08
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

4.53.	 Sessions	informatives	i	compareixences

4.53.03.	 Sol·licituds	de	sessió	informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre l’execució 
de les obres de la línia 9 del metro
Tram. 354-00137/08
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Eco-
nomia i Finances sobre els estudis i els treballs 
tècnics encarregats pel Departament d’Economia 
i Finances
Tram. 354-00143/08
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
la Vicepresidència sobre els estudis i els treballs 
tècnics encarregats pel Departament de la Vice-
presidència
Tram. 354-00144/08
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la consellera de 
Salut sobre els estudis i els treballs tècnics encar-
regats pel Departament de Salut
Tram. 354-00145/08
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la consellera d’Ac-
ció Social i Ciutadania sobre els estudis i els treballs 
tècnics encarregats pel Departament d’Acció Social 
i Ciutadania
Tram. 354-00146/08
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural sobre els estudis 
i els treballs tècnics encarregats pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Tram. 354-00147/08
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació sobre els estudis i 
els treballs tècnics encarregats pel Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació
Tram. 354-00148/08
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Governació i Administracions Públiques sobre els 
estudis i els treballs tècnics encarregats pel Depar-
tament de Governació i Administracions Públiques
Tram. 354-00149/08
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’In-
novació, Universitats i Empresa sobre els estudis 
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i els treballs tècnics encarregats pel Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa
Tram. 354-00150/08
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller d’In-
terior, Relacions Institucionals i Participació sobre 
els estudis i els treballs tècnics encarregats pel 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació
Tram. 354-00151/08
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb la consellera de 
Justícia sobre els estudis i els treballs tècnics en-
carregats pel Departament de Justícia
Tram. 354-00152/08
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Medi Ambient i Habitatge sobre els estudis i els tre-
balls tècnics encarregats pel Departament de Medi 
Ambient i Habitatge
Tram. 354-00153/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conseller de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques sobre els estudis i 
els treballs tècnics encarregats pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques
Tram. 354-00154/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre el xoc de 
dos trens dels Ferrocarrils de la Generalitat del 21 de 
maig de 2008
Tram. 354-00155/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Política Territorial amb el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques sobre la col·lisió 
de dos trens de la línia del Vallès de Ferrocarrils de 
la Generalitat i sobre la situació dels sistemes de 
seguretat de les línies explotades per Ferrocarrils 
de la Generalitat
Tram. 354-00156/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

4.53.05.	 Sol·licituds	de	compareixença

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina de Comunicació de la Presidència davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi de 
l’estat de les relacions entre el Govern i la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 356-00246/08
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Daniel Pi 
Noya, president del Consorci d’Aigües de Tarragona, 
davant la Comissió de Medi Ambient i Habitatge 
perquè informi sobre el procés de transvasament 
d’aigua de les comarques de Tarragona a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona
Tram. 356-00311/08
Acord sobre la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de compareixença de Ferran 
Sánchez Camins, president de l’Empresa Municipal 
Mixta d’Aigües de Tarragona, davant la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge perquè informi sobre el 
procés de transvasament d’aigua de les comarques 
de Tarragona a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00312/08
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de la Presidència davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els estudis i els 
treballs tècnics encarregats pel Departament de la 
Presidència
Tram. 356-00313/08
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de Joan Puig-
cercós i Boixassa davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els estudis i els treballs 
tècnics encarregats pel Departament de Governació 
i Administracions Públiques mentre n’era conseller
Tram. 356-00314/08
Rebuig de la sol·licitud p. 74

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Cinegètica de Barraquers de 
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge perquè informin sobre la situació de la 
caça amb parany o en barraca
Tram. 356-00315/08
Rebuig de la sol·licitud p. 74

4.53.15.	 Sessions	informatives	i	compareixences	
d’autoritats,	de	funcionaris	i	d’altres	per-
sones

Compareixença de representants de SOS 
Racisme davant la Comissió sobre les Polítiques 
de Joventut perquè informin sobre el punt de vista 
i les activitats de l’entitat en matèria d’immigració i 
interculturalitat que afectin l’àmbit de treball de la 
Comissió
Tram. 357-00061/08
Substanciació p. 74

Compareixença de representants de l’As-
sociació Ibn Batuta davant la Comissió sobre les 
Polítiques de Joventut perquè informin sobre el punt 
de vista i les activitats de l’entitat en matèria d’immi-
gració i interculturalitat que afectin l’àmbit de treball 
de la Comissió
Tram. 357-00062/08
Substanciació p. 74

Compareixença de representants de l’As-
sociació d’Estudiants de Guinea Equatorial davant 
la Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè 
informin sobre el punt de vista i les activitats de l’en-
titat en matèria d’immigració i interculturalitat que 
afectin l’àmbit de treball de la Comissió
Tram. 357-00063/08
Decaïment p. 75

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Cultural de Reis i Reines Llatins de Catalunya 
davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre el punt de vista i les activitats 
de l’entitat en matèria d’immigració i interculturalitat 
que afectin l’àmbit de treball de la Comissió
Tram. 357-00064/08
Substanciació p. 75

Compareixença de representants de l’As-
sociació Sociocultural, Esportiva i Musical de Ñetas 
davant la Comissió sobre les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre el punt de vista i les activitats 
de l’entitat en matèria d’immigració i interculturalitat 
que afectin l’àmbit de treball de la Comissió
Tram. 357-00065/08
Substanciació p. 75

Compareixença de representants de l’enti-
tat Barcelona Centre de Disseny davant la Comis-
sió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme perquè 
informin de la situació i les perspectives de l’àmbit 
del disseny
Tram. 357-00144/08
Substanciació p. 75
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Compareixença de Jordi Martí, delegat de 
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Co-
missió de Política Cultural perquè informi sobre les 
polítiques de cultura de l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 357-00163/08
Substanciació p. 75

Compareixença de Carme Méndez, pre-
sidenta de l’Associació per a la Defensa dels Drets 
de l’Animal, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge perquè expliqui la posició d’aquesta entitat 
amb relació a una eventual modificació legislativa 
per a prohibir les curses de braus
Tram. 357-00175/08
Substanciació p. 75

Compareixença de Daniel Pi Noya, presi-
dent del Consorci d’Aigües de Tarragona, davant 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge perquè 
informi sobre el procés de transvasament d’aigua de 
les comarques de Tarragona a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 357-00187/08
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

4.55.	 Activitat	parlamentària

4.55.15.	 Convocatòries

Sessiò plenària núm. 39
Convocada per al dia 18 de juny de 2008 p. 76

4.67.	 Comunicacions	dels	grups	parlamentaris	
i	dels	diputats

Renúncia de la condició de diputada
Comunicació p. 77

Renúncia de la condició de diputat
Comunicació p. 77

NOTES

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

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

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució 
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en 
el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adoptada 
el 30 d’abril de 1990.
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TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT

2.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’execució	
del	Pla	director	d’endegament	del	tor-
rent	d’aigües	pluvials	de	la	Masieta	a	la	
vessant	oest	del	Creixell
Tram. 250-00583/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	l’elaboració	
d’un	pla	de	xoc	per	a	reduir	els	nivells	
de	contaminació	de	l’aire	per	partícules	
en	suspensió	i	sobre	l’elaboració	d’un	
pla	d’actuacions	per	a	garantir	la	reduc-
ció	dels	nivells	de	contaminació	de	l’aire	
per	partícules	en	suspensió	mesurats	al	
centre	cívic	del	barri	del	Tacó,	a	Vilano-
va	i	la	Geltrú	(Garraf)
Tram. 250-00600/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conne-
xió	de	les	xarxes	de	distribució	d’aigua	
del	Consorci	d’Aigües	de	Tarragona	i	
d’Aigües	Ter-Llobregat	per	a	garantir	
un	subministrament	de	qualitat
Tram. 250-00601/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RE-
TIRADA, CANVI O DECAïMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	depu-
radora	d’aigües	residuals	de	Vallbona	
d’Anoia
Tram. 250-00575/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	dues	depuradores	d’aigües	
residuals	als	nuclis	urbans	de	Mosque-
roles	i	la	Costa	del	Montseny,	a	Fogars	
de	Montclús	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00576/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	capacitat	i	la	correcció	de	les	man-
cances	de	l’estació	depuradora	d’aigües	
residuals	del	Vendrell	(Baix	Penedès)
Tram. 250-00582/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).
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Proposta	de	resolució	sobre	les	millo-
res	en	la	línia	C-4	de	rodalia,	entre	Man-
resa	i	Barcelona
Tram. 250-00680/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’una	compensació	econòmica	per	
als	usuaris	de	Ferrocarrils	de	la	Genera-
litat	afectats	per	les	obres	del	tren	d’alta	
velocitat
Tram. 250-00683/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	el	garanti-
ment	del	cabal	necessari	per	a	mantenir	
l’equilibri	ecològic	del	delta	de	l’Ebre
Tram. 250-00687/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	transport	públic	a	la	zona	del	
litoral	de	la	Selva	i	de	l’alt	Maresme
Tram. 250-00695/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	recepció	
del	senyal	de	televisió	a	la	Vall	de	Car-
dós	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-00666/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	l’agilitació	
dels	tràmits	urbanístics	a	Lleida
Tram. 250-00673/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	consoli-
dació	i	la	reconstrucció	del	passeig	ma-
rítim	de	Vilassar	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-00675/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	les	bonificacions	del	peatge	de	les	
Fonts	de	l’autopista	C-16	als	usuaris	de	
Viladecavalls	i	Vacarisses	(Vallès	Occi-
dental)	i	el	manteniment	del	règim	an-
terior	al	2006	quant	a	l’accés	a	aquests	
dos	municipis
Tram. 250-00679/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	substi-
tució	de	la	instal·lació	d’impulsió	del	cla-
vegueram	de	la	urbanització	Can	Villar,	
de	Sant	Pol	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-00707/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
330).

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
del	passeig	marítim	de	Sant	Vicenç	de	
Montalt	(Maresme)
Tram. 250-00709/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 21 de la Comissió de Política 
Territorial, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	el	soterra-
ment	de	les	línies	de	ferrocarril	al	pas	
per	Sant	Cugat	del	Vallès	i	la	instal·lació	
de	pantalles	acústiques
Tram. 250-00711/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	mobilitat	
a	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 250-00715/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	del	tram	Cambrils	-	Reus	de	la	
carretera	T-3141
Tram. 250-00702/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	del	tram	Alcover	-	Montblanc	
de	la	carretera	C-14
Tram. 250-00703/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	recep-
ció	del	senyal	de	telefonia	mòbil	a	Ca-
pafonts	(Baix	Camp)
Tram. 250-00704/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	reordena-
ció	de	la	cruïlla	de	la	carretera	BV-5128	
amb	el	ramal	de	connexió	amb	la	B-603,	
el	passeig	de	la	Riera	i	l’antiga	carrete-
ra	N-II
Tram. 250-00706/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	dues	rotondes	a	la	carretera	
GI-600	i	l’ampliació	del	pont	que	uneix	
les	dues	bandes	del	veïnat	de	Sant	Pere,	
de	Tordera	(Maresme)
Tram. 250-00729/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	delimi-
tació	i	la	declaració	com	a	parc	natural	
del	parc	de	Collserola
Tram. 250-00751/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	el	cabal	
del	Ter
Tram. 250-00760/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	l’Agència	Catalana	del	Treballador	
Autònom
Tram. 250-00778/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 329).

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	del	Pla	general	metropolità	per	a	
la	supressió	del	vial	de	Cornisa	de	Sant	
Cugat	del	Vallès	(Vallès	Occidental)
Tram. 250-00716/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	l’endega-
ment	de	la	riera	de	Rubí	(Vallès	Occi-
dental)
Tram. 250-00722/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	rotonda	en	forma	d’hipò-
drom	a	la	carretera	C-1413,	a	Rubí	(Va-
llès	Occidental)
Tram. 250-00725/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

Proposta	de	resolució	sobre	la	conces-
sió	d’un	ajut	per	a	l’adequació	del	barri	
de	l’Isla,	de	Caldes	d’Estrac	(Maresme)
Tram. 250-00726/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).
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Proposta	de	resolució	sobre	la	defensa	
de	la	unitat	de	la	col·lecció	diocesana	
del	Museu	de	Lleida
Tram. 250-00891/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política 
Cultural, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 328).

Proposta	de	resolució	sobre	la	partici-
pació	en	el	projecte	de	rehabilitació	de	
la	basílica	de	Santa	Maria,	de	Mataró	
(Maresme)
Tram. 250-00901/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 22 de la Comissió de Política 
Cultural, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 328).

Proposta	de	resolució	sobre	el	Pla	d’ini-
ciatives	de	dinamització	comarcal
Tram. 250-00788/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Treball, Indústria, Comerç 
i Turisme en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 329).

Proposta	de	resolució	sobre	la	presen-
tació	del	pla	social	davant	el	tancament	
de	l’empresa	tèxtil	Fibracolor
Tram. 250-00796/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 18 de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 329).

Proposta	de	resolució	sobre	l’impuls	
de	la	premsa	escrita	independent	en	
aranès
Tram. 250-00870/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la ses-
sió núm. 22, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 328).

Proposta	de	resolució	sobre	el	rebuig	
a	la	proposta	del	Govern	de	transvasar	
aigua	de	la	capçalera	del	Segre	al	Llo-
bregat
Tram. 250-00879/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).
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criure en un registre de la propietat, mercantil o de béns 
mobles de Catalunya», amb N. T. 200-00036/08.

1 EsmEna núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Carina Mejías Sánchez

Esmena presentada pel Grup Mixt (reg. 27050)

a la mEsa dEl ParlamEnto dE Catalunya

José Domingo Domingo, Portaveu Adjunt del Grup Par-
lamentari Mixt que pertany al partit Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, d’acord amb allò previst a l’article 
104 i següents del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent esmena a la totalitat de retorn al Govern 
del Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria 
de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de 
la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya, 
amb N. T. 200-00036/08.

1 EsmEna núm. 1
A la totalitat
G. Mixt

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 4 de juny 2008

José Domingo Domingo
Portaveu Adjunt del Grup Parlamentari Mixt

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	seguretat	industrial
Tram. 200-00034/08

Substitució de ponents
Reg. 27269 / Coneixement: 11.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, comunica la substitu-
ció per baixa del diputat Josep Ma Rañé i Blasco per la 
diputada Montserrat Capdevila i Tatché en la Ponència 
que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de Llei de 
Seguretat Industrial (N. T. 200-00034/08).

Palau del Parlament, 9 de juny de 2008

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GP SOC-CpC

Projecte	de	llei	dels	recursos	contra	la	
qualificació	negativa	dels	títols	o	les	clàu-
sules	concretes	en	matèria	de	dret	català	
que	s’hagin	d’inscriure	en	un	registre	de	
la	propietat,	mercantil	o	de	béns	mobles	
de	Catalunya
Tram. 200-00036/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 27049 i 27050 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.2008

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 27049)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 104 i següents del 
Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat 
de retorn al Govern del «Projecte de Llei dels recursos 
contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules 
concretes en matèria de dret català que s’hagin d’ins-
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i s’autoritza l’esmentada consellera perquè el presenti 
al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el vint-i-vuit de maig de dos mil 
vuit.

Barcelona, 28 de maig de 2008

Laia Bonet Rull
Secretària del Govern de la Generalitat de Catalunya

ProjECtE dE llEi dE mEdiaCió En l’àmbit dEl drEt Privat

ExPosiCió dE motius

La Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de 
Catalunya, que va complir el compromís adquirit pel le-
gislador amb la disposició final tercera de la Llei 9/1998, 
de 15 de juliol, del Codi de família, va representar una 
fita important en la introducció d’aquest procediment en 
el tractament jurídic de les crisis familiars. Fins ales-
hores únicament França, amb la reforma del Codi de 
procediment civil de 1995, disposava de legislació espe-
cífica a Europa, malgrat que la pràctica de la mediació 
s’havia estès de manera incipient en la major part dels 
països europeus. La Llei catalana va donar compliment 
a la Recomanació nº R (98) 1, aprovada pel Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa, que postulava aquest 
instrument per facilitar la solució pacífica de les contro-
vèrsies familiars, un objectiu que s’incardina en la tradi-
ció catalana de prevalença de les solucions obtingudes 
a partir de l’acord de les parts en conflicte.

La Llei catalana va suposar una important innovació 
en l’àmbit del dret de família, en un moment en què 
a la resta de l’Estat espanyol no existia una pràctica 
generalitzada de la mediació. Aquesta situació en l’ac-
tualitat ha canviat de manera notable, amb l’aprovació 
de normes específiques a Galícia, València, Canàries, 
Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Illes Balears, Madrid, 
Astúries, País Basc i l’existència d’altres iniciatives le-
gislatives en curs, com és el cas d’Andalusia.

En els sis anys transcorreguts des de la seva entrada en 
vigor, tres factors han incidit en la necessitat d’actualit-
zació de la Llei. El primer d’ells, lògicament, ha estat 
l’experiència obtinguda amb la implantació efectiva 
del sistema. El segon, la publicació de la Recomana-
ció (2002) 10 del Consell d’Europa i el debat que s’ha 
suscitat en l’àmbit de la Unió Europea a partir de la pu-
blicació, l’any 2002, del Llibre Verd sobre la mediació 
i les modalitats alternatives de resolució de conflictes. 
La discussió del text i les aportacions realitzades, es 
van concretar en la Proposta de Directiva Europea so-
bre certs aspectes de la mediació en assumptes civils i 
mercantils, presentada per la Comissió el 20 d’octubre 
de 2004 i ja aprovada pel Parlament Europeu i el Con-
sell de la Unió Europea pel procediment de codecisió 
el 23 d’abril de 2008. El tercer dels elements, d’enorme 
transcendència, ha estat la modificació de la Llei d’en-
judiciament civil introduïda per la Llei 15/2005, de 8 de 
juliol, que preveu específicament la mediació familiar 
en seu dels procediments de família. Aquesta reforma 
dota d’un instrument processal específic la previsió de 

Projecte	de	llei	sobre	la	localització	i	la	
identificació	de	les	persones	desapare-
gudes	durant	la	Guerra	Civil	i	la	dicta-
dura	franquista
Tram. 200-00037/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 25959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.06.2008

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 25959)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías i Sánchez, Portaveu del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 104 i següents del 
Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totalitat 
de retorn al Govern del «Projecte de Llei sobre la loca-
lització i la identificació de les persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista», amb 
N. T. 200-00037/08.

1 EsmEna núm. 1
A la totalitat
G. P. del Partit Popular de Catalunya

De retorn del Projecte de llei.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2008

Carina Mejías Sánchez

Projecte	de	llei	de	mediació	en	l’àmbit	
del	dret	privat
Tram. 200-00040/08

Text presentat
Reg. 27217 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Laia Bonet Rull, secretària del Govern de la Generalitat 
de Catalunya,

CErtifiCo: Que en la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, celebrada el dia 27 de maig de 2008, es 
va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a 
continuació:

«A proposta de la consellera de Justícia s’aprova l’Avant-
projecte de Llei de mediació en l’àmbit del dret privat 
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de professionals habilitats pel Centre de Mediació de 
Dret Privat del departament competent en matèria de 
dret civil, per oferir serveis d’aquest tipus als ciutadans 
que ho demanin. Aquest instrument no incideix en el 
funcionament de les experiències ja en funcionament en 
altres àmbits, com ara l’administració local i els col·legis 
professionals i, pel contrari, significa un estímul per a 
la pràctica professional i per a l’establiment de serveis 
públics d’aquesta naturalesa.

En aquesta segona fase d’implantació de la mediació, el 
repte d’incrementar la qualitat dels serveis de mediació, 
s’ha de visibilitzar des del punt de vista legislatiu. Es 
compta amb un elenc suficient de mediadors i s’han 
consolidat amb notable èxit els programes de formació 
que avui ofereixen les universitats catalanes i els col-
legis professionals vinculats per la Llei 1/2001, de 15 de 
març, a la mediació. Això permet fixar nous objectius 
en l’especialització i el reciclatge professional dels me-
diadors i obrir nous àmbits del dret privat d’un marcat 
caràcter social, al desenvolupament d’aquesta metodo-
logia, en col·laboració amb el sistema jurisdiccional.

La voluntat d’evitar la judicialització de determinats 
conflictes, no només té la finalitat d’agilitzar el treball 
dels tribunals de justícia, sinó fonamentalment possi-
bilitar l’obtenció de solucions responsables, autogestio-
nades i eficaces als conflictes, que assegurin el com-
pliment posterior dels acords i que preservin la relació 
futura entre les parts. Això significa que l’eix central del 
sistema de la mediació va lligat a la preparació tècnica 
de la persona mediadora. Per tant, cal potenciar l’espe-
cialització, de forma conjunta amb els principis bàsics 
del sistema: la confidencialitat, la imparcialitat, la neu-
tralitat, i els mecanismes de connexió i de cooperació 
amb els tribunals a fi de l’homologació dels acords en 
matèries que precisin de control jurisdiccional.

La desconfiança que va suscitar en el seu moment la im-
plantació de la mediació en alguns sectors professionals, 
avui s’ha esvaït, gràcies en part a l’assentament dels 
mecanismes de col·laboració entre els col·legis profes-
sionals implicats en el desenvolupament de la mediació. 
Una col·laboració que s’ha de reforçar. La funció de 
l’advocacia en el procediment de mediació és una ga-
rantia per a la salvaguarda dels drets dels ciutadans, i 
per aquesta raó s’han d’establir els protocols d’actuació 
perquè l’advocat es constitueixi en el principal valedor 
de la mediació envers els seus clients, com una alterna-
tiva més efectiva i millor indicada, en determinats ca-
sos, que la pugna judicial clàssica. Però per a això, com 
passa en el sistema de confrontació processal, l’advocat 
ha de tenir definit de manera adient el seu paper en el 
procediment de mediació, perquè en cap cas consideri 
que els interessos dels seus representats poden veure’s 
perjudicats per manca de l’assessorament legal.

Les relacions dinàmiques entre la mediació i el procés 
judicial constitueixen el nucli essencial de la Directiva 
sobre certs aspectes de la mediació en assumptes civils 
i mercantils. En aquest sentit la voluntarietat del sistema 
per a les parts, no és obstacle perquè la Llei prevegi 
el dret d’aquestes i la consegüent obligació d’assistir 
a una sessió informativa que pugui ser acordada pel 
tribunal.

l’article 79 del Codi de família i aclareix qualsevol gè-
nere de dubtes en l’aplicació del dret positiu pels tribu-
nals de justícia.

La nova Llei s’inscriu en un corrent europeu per a l’ac-
tualització de les lleis de mediació. Àustria amb la Llei 
29/2003 i Bèlgica amb la Llei de 21 de febrer de 2005 
han promulgat lleis de mediació general, França té la 
seva reforma a l’Assemblea Nacional i d’altres països 
estan en procés d’adaptació de la seva legislació. Cata-
lunya també necessita actualitzar la seva legislació. Fo-
namentalment els reduïts àmbits previstos inicialment 
per a l’aplicació de la Llei han resultat un obstacle per 
acollir determinats conflictes del cercle més proper a les 
persones per als quals la mediació es revela molt útil, 
com els conflictes entre pares i fills, o les disputes fa-
miliars per les successions. La utilització de la metodo-
logia de la mediació a l’entorn de les famílies afectades 
pels processos de discapacitat psíquica o de malalties 
degeneratives que limiten la capacitat d’obrar és un altre 
dels camps que justifiquen la modificació legal.

Finalment, la modificació de la llei processal estatal 
vigent imposa reformar alguns aspectes per facilitar 
l’adaptació dels models a les necessitats dels tribunals. 
És especialment rellevant la inclusió expressa en el pro-
cediment especial de família dels principis de la media-
ció i la transcendència de la mateixa per a l’aprovació de 
les propostes de la custòdia compartida dels fills, ja que 
és la garantia que els acords obtinguts són els apropiats i 
els que millor protegeixen els interessos dels menors.

D’altra banda, determinats conflictes sorgits en l’àmbit 
de les comunitats i de les organitzacions que estructuren 
de manera primària la societat, no poden quedar exclo-
sos del camp d’aplicació natural de la Llei de mediació, 
sobre tot quan són conseqüència del trencament de les 
relacions personals entre els afectats i excedeixen de 
l’àmbit merament jurídic. En aquests casos, l’anome-
nada mediació comunitària, social o ciutadana, s’ha 
revelat molt útil per resoldre problemes caracteritzats 
perquè les persones involucrades han de continuar 
relacionant-se en el futur. Són exemples evidents, els 
conflictes derivats de compartir un espai comú, les rela-
cions de veïnatge, professionals, associatives, col·legials 
o fins i tot de l’àmbit de la petita empresa.

En la perspectiva de les novetats introduïdes per la Di-
rectiva sobre certs aspectes de la mediació en assump-
tes civils i mercantils, la llei s’ha d’obrir a poc a poc 
a aquesta realitat a les noves demandes de la nostra 
societat, amb el respecte que mereixen els programes 
que des de les administracions locals, des de l’àmbit 
del departament competent en matèria d’acció social 
i ciutadania, des de l’Agència Catalana del Consum, 
les Cambres de Comerç i des de la pràctica de diverses 
professions, s’estan desenvolupant en els darrers anys. 
Amb independència de l’esmentada necessitat d’una re-
gulació general de la mediació que s’ha de realitzar en 
el futur, és necessari fixar els principis que garanteixen 
el bon exercici de la mediació administrada pel depar-
tament competent en matèria de dret civil, al mateix 
temps que es regulen determinats instruments de suport, 
com ara el règim de la confidencialitat, i l’especialitza-
ció dels mediadors que s’ofereixen des dels registres 
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de la persona mediadora, la confidencialitat, el caràcter 
personalíssim i la bona fe.

El capítol III regula el desenvolupament de la mediació, 
des de la sessió informativa prèvia, en la qual les per-
sones són assessorades sobre el valor, els avantatges i 
les característiques de la mediació, fins a la sessió final 
de la qual s’ha d’estendre l’acta corresponent. Es regula 
també la comunicació del resultat de la mediació, l’ho-
mologació dels acords presos i l’actuació i els deures de 
la persona mediadora.

El capítol IV, dedicat a l’organització i els registres de 
mediació, defineix la naturalesa i funcions del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya que actua 
bàsicament en conflictes de dret privat caracteritzats 
pel trencament de les relacions entre persones que han 
de mantenir relacions en el futur. Es defineixen també 
les funcions dels col·legis professionals que duen a ter-
me mediacions en l’àmbit d’aquesta Llei. Cal destacar 
la previsió relativa a què les administracions locals i 
d’altres entitats públiques poden establir, sempre dins 
de les seves competències, serveis de mediació d’acord 
amb els principis establerts en la Llei. Es regulen els 
registres de persones mediadores, es determina la co-
municació de dades de la persona mediadora al Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, es reconeix 
la retribució de les persones mediadores i el benefici 
de gratuïtat de què poden gaudir les persones que re-
alitzin una mediació a través del Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya i reuneixin les condicions 
econòmiques establertes per les normes reguladores de 
l’assistència jurídica gratuïta.

El capítol V estableix el règim sancionador, mitjançant 
la descripció dels fets constitutius d’infracció, dels ti-
pus infractors i de les sancions, i la determinació dels 
òrgans amb competències sancionadores. S’estableix 
també específicament el deure de les persones medi-
adores de respectar els principis de la mediació i les 
normes deontològiques del col·legi professional al qual 
pertanyen.

El capítol VI estableix el règim de recursos contra les 
actuacions dictades en els procediments previstos en 
aquesta Llei.

Les tres disposicions addicionals contenen previsions 
relatives a la creació d’una xarxa de punts d’informació 
i d’orientació de la mediació, a la subjecció als prin-
cipis de la mediació, i la inclusió en els registres de 
mediadors de persones que exerceixen una professió no 
subjecta a la col·legiació. Les dues disposicions trans-
itòries estableixen el règim aplicable a les mediacions 
iniciades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei i la situació de les persones mediadores que han 
superat els requisits de capacitació a l’empara de la Llei 
1/2001, de 15 de març. La disposició derogatòria deroga 
la vigent Llei de mediació familiar de Catalunya. Per 
acabar, la disposició final primera conté un manament 
al Govern per al desplegament reglamentari de la Llei i 
la disposició final segona estableix la data d’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.

Quant als aspectes organitzatius, la implantació efectiva 
del sistema i l’obertura de la mediació a determinats 
conflictes civils que sorgeixin dins de l’àmbit de les 
comunitats de propietaris, de la vida associativa i funda-
cional i d’altres litigis nascuts al si de la comunitat que 
impròpiament son judicialitzats, han posat de manifest 
la necessitat d’adaptar el Centre de Mediació Familiar 
de Catalunya, òrgan dependent del departament compe-
tent en matèria de dret civil de la Generalitat i principal 
instrument de la Llei 1/2001, de 15 de març, a les neces-
sitats actuals, que, amb el nom de Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya, esdevé el principal impul-
sor d’aquest procediment, així com l’òrgan de suport 
de referència tant dels mediadors com de les persones 
que desitgen solventar les seves diferències mitjançant 
la mediació. Les seves funcions de foment i vetlla de 
la mediació s’exerceixen amb total respecte envers els 
serveis de mediació d’àmbit local, de l’Agència Catalana 
del Consum, dels programes d’arbitratge i mediació de 
les Cambres de Comerç, dels col·legis professionals i, 
si s’escau, amb plena col·laboració amb ells.

La nova Llei respecta voluntàriament els continguts 
desenvolupats en la Llei 1/2001, de 15 de març, i té els 
objectius d’obrir l’abast de la mediació a determinats 
conflictes de l’àmbit civil caracteritzats per la neces-
sitat de les parts de mantenir una relació viable en el 
futur, d’esvair qualsevol dubte sobre l’abast dels con-
flictes familiars susceptibles de mediació i, en darrer 
terme, d’introduir determinades millores sistemàtiques 
i tècniques. S’ha de tenir present que el mandat de la 
Directiva esmentada és la introducció de la mediació 
de forma general en tots els àmbits de la conflictivitat 
civil i mercantil, la qual cosa farà necessària l’aprovació 
d’una futura llei general de la mediació. Mentrestant, 
cal ordenar la regulació existent, i obrir a nous camps 
l’abast, per mantenir el lideratge que Catalunya, fins i 
tot a nivell europeu, ha exercit en aquest terreny.

L’article 129 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atri-
bueix a la Generalitat la competència exclusiva en ma-
tèria de dret civil, excepte en les matèries que l’article 
149.1.8 de la Constitució atribueix en tot cas a l’Estat. 
Aquesta competència inclou la determinació del siste-
ma de fonts del dret civil de Catalunya. Així mateix, 
l’article 130 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la 
competència per dictar les normes processals específi-
ques que derivin de les particularitats del dret substantiu 
de Catalunya.

Aquesta Llei s’estructura en sis capítols, tres disposi-
cions addicionals, dues disposicions transitòries, una 
disposició derogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I, dedicat a les disposicions generals, defineix 
la mediació com un procediment no jurisdiccional de 
caràcter voluntari i confidencial adreçat a facilitar la 
comunicació, determina el seu abast, això és, els con-
flictes, familiars i en altres àmbits del dret privat, que 
poden ser objecte de mediació, i determina tant les per-
sones mediadores com les legitimades per participar en 
un procediment de mediació.

El capítol II estableix els principis que han de regir la 
mediació: la voluntarietat, la imparcialitat i la neutralitat 
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per a l’elecció de tutors, l’establiment de règim de visites 
a les persones incapacitades i les qüestiones econòmi-
ques derivades del exercici de la tutela o de la guarda 
de fet.

n) Els conflictes de relació entre persones sorgits en el 
si de l’empresa familiar.

2. La mediació civil a la que es refereix aquesta Llei, 
comprèn qualsevol tipus de qüestió o pretensió en ma-
tèria de dret privat que pugui ésser objecte de coneixe-
ment en un procés judicial i que es caracteritzi perquè 
s’hagi trencat la comunicació personal entre les parts 
quan aquestes han de mantenir relacions en el futur, i 
particularment, entre d’altres: 

a) Els conflictes relacionals sorgits dins de l’àmbit de 
les associacions i les fundacions.

b) Els conflictes relacionals en l’àmbit de la propietat 
horitzontal i en la organització de la vida ordinària de 
les urbanitzacions.

c) Les diferències greus en l’àmbit de la convivència 
ciutadana o social, per tal d’evitar la interposició de 
litigis davant dels jutjats.

d) En conflictes derivats d’una diferent interpretació 
de la realitat deguda a la coexistència de les diverses 
cultures presents a Catalunya.

e) Qualsevol altre conflicte de caràcter privat en el qual 
les parts hagin de mantenir relacions personals en el 
futur quan, raonablement, encara es pugui evitar la in-
terposició d’un plet davant dels tribunals o afavorir una 
transacció del litigi.

artiClE 3. PErsonEs mEdiadorEs 

1. Pot exercir com a mediadora, als efectes de la present 
Llei, la persona física que estigui en possessió d’un títol 
universitari de caràcter oficial i acrediti una formació 
i capacitació específiques en mediació, d’acord amb 
els requisits establerts reglamentàriament. A més, ha 
d’estar col·legiada en el col·legi professional respectiu, 
o prestar serveis en qualitat de mediador o mediadora 
per a l’administració pública.

2. La persona mediadora pot comptar amb la col·la-
boració de tècnics, per tal que intervinguin en qualitat 
d’experts, i amb la participació de co-mediadors, es-
pecialment en les mediacions entre més de dues parts. 
Aquests professionals han d’ajustar la seva intervenció 
als principis de la mediació.

artiClE 4. PErsonEs lEgitimadEs PEr PartiCiPar En un 
ProCEdimEnt dE mEdiaCió

1. Poden intervenir i instar un procediment de mediació 
les persones que tenen capacitat per disposar de l’objec-
te de la mediació.

2. Els menors d’edat, sempre que tinguin prou conei-
xement, poden intervenir en els procediments de me-
diació que els afectin. Excepcionalment, poden instar 
la mediació en els supòsits dels apartats d), e) i f) de 
l’article 2.1.

CaPítol i. disPosiCions gEnErals

artiClE 1. ConCEPtE i finalitat 

1. La mediació regulada en la present Llei és un proce-
diment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confi-
dencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les 
persones, per tal que gestionin per elles mateixes una 
solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència 
d’una persona mediadora que actua de forma imparcial 
i neutral.

2. La mediació, com a mètode de gestió pacífica de con-
flictes, pretén evitar l’obertura de processos judicials de 
caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne 
l’abast.

artiClE 2. objECtE 

1. La mediació familiar comprèn qualsevol conflicte en 
l’àmbit del dret de la persona i de la família susceptible 
de ser plantejat judicialment i, de manera específica: 

a) Les matèries que en situacions de nul·litat del matri-
moni, divorci o separació judicial, han de ser acordades 
en el conveni regulador.

b) Els acords a assolir per les unions estables de parella 
en trencar-se la convivència.

c) La liquidació dels règims econòmics matrimonials.

d) Els elements de naturalesa dispositiva en matèria de 
filiació, adopció i acolliment, així com les situacions 
que puguin sorgir entre la persona adoptada i la seva 
família biològica o entre pares biològics i adoptants, 
com a conseqüència d’haver exercitat el dret a conèixer 
les dades biològiques.

e) Les controvèrsies derivades de l’exercici de la potestat 
parental i del règim de custodia dels fills, sobretot en els 
sistemes de custodia compartida.

f) Els conflictes relatius a la comunicació i a la relació 
entre progenitors i descendents, avis i nets i altres pa-
rents i persones properes de l’àmbit familiar.

g) Els conflictes relatius a l’obligació d’aliments entre 
parents.

h) Les matèries que puguin ser objecte d’acord pels 
in teressats en les situacions de crisis familiars, quan 
el supòsit presenti vincles amb més d’un ordenament 
jurídic.

i) Els conflictes familiars entre persones de diferent na-
cionalitat o de la mateixa, però diferent a l’espanyola i 
residents a l’Estat espanyol i requeriments de coopera-
ció internacional en matèria de dret de família.

j) La liquidació de béns en situació de comunitat entre 
els membres d’una família.

k) Les qüestions relacionals derivades de la successió 
d’una persona.

l) Els conflictes sorgits en les relacions convivencials 
d’ajuda mútua.

m) Els aspectes estrictament convivencials en els acolli-
ments de persones grans, així com en les controvèrsies 
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sense perjudici del previst en la legislació penal i pro-
cessal.

3. Les actes que s’elaboren al llarg del procediment de 
mediació tenen caràcter reservat.

4. No és subjecta al deure de confidencialitat la infor-
mació obtinguda en el curs de la mediació que: 

a) No és personalitzada i s’utilitza per a finalitats de 
formació o recerca.

b) Comporta una amenaça per a la vida o la integritat 
física o psíquica d’una persona.

c) En la mediació dins de l’àmbit comunitari, quan s’uti-
litzi la figura del «diàleg públic» com a forma d’inter-
venció mediadora oberta a la participació ciutadana.

5. La persona mediadora ha d’aturar el procediment de 
mediació i informar a les autoritats judicials si té dades 
que revelin l’existència d’una amenaça per a la vida o 
la integritat física o psíquica d’una persona o de fets 
delictius perseguibles d’ofici.

artiClE 8. CaràCtEr PErsonalíssim 

1. En la mediació, les parts i la persona mediadora han 
d’assistir personalment a les reunions sense que es pu-
guin valer de representants o d’intermediaris. En situa-
cions excepcionals que facin impossible la presencia si-
multània de les parts, es poden utilitzar mitjans tècnics 
que facilitin la comunicació a distància, tot garantint els 
principis de la mediació.

2. En la mediació civil entre una pluralitat de persones, 
les parts podran designar portantveus amb reconeixe-
ment de capacitat negociadora, que representin els in-
teressos de cada col·lectiu implicat.

artiClE 9. bona fE

Les parts i les persones mediadores han d’actuar d’acord 
amb les exigències de la bona fe.

CaPítol iii. dEsEnvoluPamEnt dE la mEdiaCió 

artiClE 10. àmbit d’aPliCaCió dEl ProCEdimEnt dE mE
diaCió

El procediment establert en aquesta Llei, és aplicable: 

a) A les mediacions familiars i en d’altres matèries de 
dret civil desenvolupades pels mediadors designats per 
l’òrgan de mediació del departament competent en ma-
tèria de dret civil.

b) A les mediacions familiars i en d’altres matèries de 
dret civil desenvolupades pels mediadors designats per 
les entitats signants de convenis amb el departament 
competent en matèria de dret civil, quan així s’estableixi 
en el propi conveni.

artiClE 11. sEssió informativa

1. En la sessió informativa prèvia les persones són as-
sessorades sobre el valor, els avantatges, els principis i 
les característiques de la mediació. En funció d’aquest 

CaPítol ii. PrinCiPis dE la mEdiaCió

artiClE 5. voluntariEtat

1. La mediació està basada en el principi de voluntari-
etat, segons el qual les parts són lliures d’acollir-s’hi o 
no i també de desistir-ne en qualsevol moment.

2. Si un cop iniciat el procediment de mediació qual-
sevol de les parts en desisteix, no poden tenir efectes 
en un litigi ulterior el fet del desistiment, les ofertes 
de negociació de les parts, els acords que hagin estat 
revocats en temps i forma, ni cap altra circumstància 
coneguda com a conseqüència del procediment.

artiClE 6. imParCialitat i nEutralitat dE la PErsona 
mEdiadora

1. La persona mediadora exerceix la seva funció amb 
imparcialitat garantint la igualtat entre les parts. Si és 
necessari, ha d’interrompre el procediment de media-
ció mentre la igualtat de poder i la llibertat de decidir 
de les parts no estigui garantida, especialment com a 
conseqüència de situacions de violència. En tot cas, s’ha 
d’interrompre o, si escau, paralitzar l’inici de la media-
ció familiar, si hi ha implicada una dona que ha patit o 
pateix qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit 
de la parella o el familiar objecte de la mediació.

2. La persona mediadora ha d’ajudar els participants a 
assolir per ells mateixos els compromisos i les decisi-
ons sense imposar cap solució ni mesura concreta, ni 
prendre-hi part.

3. Si existeix conflicte d’interessos entre les parts i la 
persona mediadora, vincle de parentiu per consangui-
nitat fins al quart grau o afinitat fins al segon grau o 
amistat íntima o enemistat manifesta entre la persona 
mediadora i una de les parts, la persona mediadora n’ha 
de declinar la designació. En cas de dubte, pot demanar 
un informe al seu col·legi professional.

4. No pot actuar com a mediadora la persona que ante-
riorment hagi intervingut professionalment en defensa 
dels interessos d’una de les parts en contra de l’altra.

5. En cas que es produeixi algun dels supòsits de l’apar-
tat 3 i la persona mediadora no n’hagi declinat la de-
signació, la part pot, en el termini de cinc dies des que 
té coneixement de la designació, recusar-ne el nomena-
ment, davant de l’òrgan o persona que l’hagi designat, 
de conformitat amb allò que preveu la legislació vigent 
sobre règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

artiClE 7. ConfidEnCialitat

1. Totes les persones que intervenen en el procediment 
de mediació tenen l’obligació de no revelar les infor-
macions que coneguin a conseqüència de la mateixa. 
Tant els mediadors, com els tècnics que participin en 
el procediment, estan obligats a la confidencialitat pel 
secret professional.

2. Les parts en un procés de mediació no podran sol-
licitar en judici ni en actes d’instrucció judicial la de-
claració del mediador com pèrit o testimoni d’una de 
les parts, per tal de no comprometre la seva neutralitat, 
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a) Facilita el diàleg, promou la comprensió entre les 
parts i ajuda a cercar possibles solucions al conflicte.

b) Vetlla perquè les parts prenguin les seves pròpies 
decisions i disposin de la informació i l’assessorament 
suficients perquè assoleixin els acords de manera lliure 
i conscient.

c) Fa avinent a les parts la necessitat de vetllar per l’inte-
rès superior en joc, en especial el relatiu als fills menors 
o al de les persones incapacitades.

artiClE 14. dEurEs dE la PErsona mEdiadora 

La persona mediadora al llarg del procediment de me-
diació ha de: 

a) Desenvolupar la seva funció, amb lleialtat envers les 
parts, conforme a la Llei, al Reglament, a les normes 
deontològiques i ajustant-se als terminis establerts.

b) Donar per acabada la mediació davant de qualsevol 
causa prèvia o sobrevinguda que faci incompatible la 
continuació del procediment amb les exigències esta-
blertes per aquesta Llei i també si aprecia manca de 
col·laboració de les parts o si el procediment esdevé 
inútil per a la finalitat perseguida, ateses les qüestions 
sotmeses a mediació. La persona mediadora ha de pres-
tar particular atenció a qualsevol signe de violència, 
física o psíquica, entre les parts i, quan correspongui, 
denunciar el fet a les autoritats judicials.

artiClE 15. rEunió iniCial

1. La persona mediadora ha de convocar les parts a una 
primera reunió en la qual els ha d’explicar el procedi-
ment, els principis i l’abast de la mediació. En especial, 
les ha d’informar del dret de qualsevol d’elles de donar 
per acabada la mediació.

2. En la primera reunió, la persona mediadora i les parts 
han d’acordar les qüestions que cal examinar i planifi-
car el desenvolupament de les sessions que poden ésser 
necessàries.

3. La persona mediadora ha d’informar les parts de la 
conveniència de rebre assessorament jurídic durant la 
mediació i de la necessitat d’intervenció d’un advocat 
lliurement designat per tal de redactar el conveni o el 
document jurídic escaient, en base al resultat de la me-
diació. En els casos en què procedeixi, l’advocat pot ser 
el que correspongui, segons el torn d’ofici, a sol·licitud 
de les persones interessades.

4. En funció de les circumstàncies del cas, la persona 
mediadora pot informar a les parts de la conveniència 
de rebre assessorament específic d’altres tipus.

artiClE 16. aCta iniCial dE la mEdiaCió

1. De la reunió inicial s’estén una acta en la qual s’ha de 
fer constar la data, la voluntarietat de la participació de 
les parts i l’acceptació dels deures de confidencialitat. 
S’establirà una previsió sobre el nombre de sessions, 
l’objecte i l’abast de la mediació.

2. L’acta se signa per la persona mediadora i per les 
parts, les quals reben un exemplar.

coneixement i del cas concret, decideixen si opten o no 
per la mediació.

2. Les parts poden designar de comú acord la perso-
na mediadora entre les inscrites en el Registre general 
corresponent. Altrament, han d’acceptar la que designi 
l’organisme responsable.

3. Les parts que decideixen iniciar la mediació regulada 
per aquesta Llei, han d’acceptar les seves disposicions 
i les tarifes de la mediació, les quals han d’ésser faci-
litades abans d’iniciar-la, llevat que gaudeixin del dret 
a la gratuïtat.

4. En els termes previstos en la legislació processal quan 
el procés judicial estigui ja iniciat, l’autoritat judicial pot 
disposar que les parts assisteixin a una sessió informati-
va sobre la mediació quan les circumstàncies del cas ho 
facin aconsellable i especialment si concorren menors, 
incapacitats o d’altres persones que precisin especial 
protecció. L’òrgan públic corresponent facilita la sessió 
informativa i vetlla, si escau, per l’adequat desenvolu-
pament de la mediació.

artiClE 12. iniCi dE la mEdiaCió 

1. La mediació es pot dur a terme: 

a) Abans d’iniciar el procés judicial, quan es produeixen 
els conflictes de convivència o les discrepàncies.

b) Quan el procés judicial està pendent, en qualsevol de 
les instàncies i recursos, en execució de sentència o en 
la modificació de les mesures establertes per resolució 
judicial ferma, en els termes que determini la legislació 
processal. En aquest cas, les actuacions judicials poden 
quedar en suspens des que les parts comuniquen la vo-
luntat de sotmetre’s a la mediació.

2. La mediació es pot iniciar a petició: 

a) De les parts de comú acord, ja sigui per iniciativa 
pròpia o a instància de l’autoritat judicial o per deriva-
ció dels Jutjats de Pau, dels professionals col·legiats o 
dels serveis públics de diferents àmbits, que la poden 
proposar a les parts i contactar amb la xarxa pública 
de mediació vinculada al departament competent en 
matèria de dret civil.

b) D’una de les parts, sempre que l’altra o altres n’hagin 
manifestat l’acceptació, dins del termini de vint dies des 
que han estat informades.

3. En la mediació familiar ha d’haver transcorregut un 
any, des que s’hagi donat per acabada una anterior me-
diació sobre un mateix objecte o que aquesta hagi estat 
intentada sense acord, per tal que pugui haver-hi una 
nova mediació, llevat que l’organisme competent apreciï 
l’existència de circumstàncies que aconsellin realitzar 
abans una nova mediació, en especial, per evitar perju-
dicis als fills menors, a les persones incapacitades o a 
d’altres que precisin d’especial protecció.

artiClE 13. aCtuaCió dE la PErsona mEdiadora 

La persona mediadora du a terme la seva funció pro-
piciant una comunicació adequada entre les parts i per 
tant: 
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a) Fomentar i difondre la mediació.

b) Actuar com a instrument especialitzat en l’àmbit dels 
conflictes familiars, en matèries de dret privat i en d’al-
tres que es determinin per llei, amb total respecte a 
les iniciatives de mediació ciutadana existents, d’àmbit 
municipal o desenvolupades per altres entitats públi-
ques o privades i com a centre de seguiment, estudi, 
debat i divulgació de la mediació i de relacions amb 
altres organismes estatals i internacionals amb finalitats 
equiparables.

c) Gestionar el Registre general de persones mediadores 
en l’àmbit familiar i el Registre general de persones 
mediadores en els àmbits de dret privat.

d) Homologar, a l’efecte de la inscripció de les persones 
mediadores en els registres i censos corresponents, els 
estudis, els cursos i la formació específica en matèria 
de mediació.

e) Establir els requisits d’actualització de coneixements 
que garanteixin la plena aptitud de la persona mediado-
ra. De la mateixa manera es promourà l’especialització 
dels mediadors en diferents camps, dins del seu àmbit 
respectiu.

f) Facilitar les sessions informatives gratuïtes, tant a 
sol·licitud directa de les parts, com a instància judicial 
o per derivació d’altres òrgans actius titulars de serveis 
públics amb competència en matèria de resolució de 
conflictes familiars i de dret privat.

g) Donar curs a les derivacions judicials i administrati-
ves i fer-ne el seguiment.

h) Designar la persona mediadora a proposta de les parts 
o quan la mediació és instada per l’autoritat judicial. La 
designació es pot fer també a proposta dels serveis de 
mediació dels col·legis professionals i d’altres entitats 
públiques.

i) Fer el seguiment del procediment de mediació i arbi-
trar la solució de les qüestions organitzatives que se sus-
citin i no formin part de l’objecte sotmès a mediació.

j) Vetllar pel compliment dels terminis del procediment 
de mediació i arbitrar les actuacions corresponents per 
tal d’evitar dilacions que puguin perjudicar a les parts.

k) Elaborar propostes i emetre els informes sobre el 
procediment de mediació que, en relació amb les seves 
funcions, li siguin demanats pel conseller o consellera 
competent en matèria de dret civil.

l) Promoure l’estudi de les matèries generals de la medi-
ació i les específiques en funció de l’àmbit d’aplicació.

m) Elaborar una memòria anual de les seves activitats.

n) Trametre al col·legi professional corresponent les 
queixes o les denúncies que es presentin com a conse-
qüència de les actuacions de les persones mediadores 
inscrites en els seus registres i fer-ne el seguiment.

o) Promoure la col·laboració amb col·legis professionals, 
administracions locals i demés entitats públiques amb 
l’objecte de facilitar que la informació i l’accés a la me-
diació arribi a tots els ciutadans i ciutadanes.

artiClE 17. durada dE la mEdiaCió

1. La durada de la mediació depèn de la naturalesa i la 
complexitat del conflicte. No pot excedir de seixanta dies 
hàbils, comptadors des de la reunió inicial. Mitjançant 
petició motivada de la persona mediadora i de les parts 
es pot prorrogar per l’òrgan o entitat competent fins al 
màxim de trenta dies hàbils més, en atenció a la comple-
xitat del conflicte o al nombre de persones implicades.

2. S’ha d’establir per reglament el nombre mínim de 
sessions de la mediació per tancar-la sense acord i el 
nombre màxim, tant si acaba en acord com si no.

artiClE 18. aCta final

1. De la sessió final de la mediació s’estén una acta, en 
la qual han de constar exclusivament i de manera clara 
i concisa els acords assolits.

2. Si és impossible arribar a cap acord, s’estén una acta 
en la qual tan sols es fa constar aquest fet.

3. L’acta se signa per la persona mediadora i per les 
parts, les quals reben un exemplar que, si escau, tras-
lladen als advocats respectius.

artiClE 19. Els aCords, la sEva homologaCió i Comu
niCaCió dEl rEsultat dE la mEdiaCió

1. Els pactes respecte de matèries i persones necessi-
tades d’especial protecció, així com les d’ordre públic 
que determinen les lleis, tenen caràcter de propostes i 
necessiten, per a la seva eficàcia, l’aprovació de l’auto-
ritat judicial.

2. Els acords han de donar prioritat a l’interès superior 
dels menors i de les persones incapacitades.

3. L’acord aconseguit mitjançant la mediació pot ésser 
traslladat pels advocats de les parts al conveni regulador 
o al document o protocol corresponent, per tal de ser 
incorporat al procés judicial en curs o que s’iniciï, per 
a la seva ratificació i, en el seu cas, aprovació.

4. En la mediació feta per indicació de l’autoritat judicial, 
la persona mediadora ha de comunicar a l’esmentada au-
toritat si s’ha arribat a un acord o no en el termini màxim 
de cinc dies hàbils des de l’acabament de la mediació.

CaPítol iv. organitzaCió i rEgistrEs

artiClE 20. El CEntrE dE mEdiaCió dE drEt Privat 
dE Catalunya

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya és 
un òrgan adscrit al departament competent en matèria 
de dret civil mitjançant el centre directiu que en tingui 
atribuïda la competència, i que té per objecte promoure 
i administrar la mediació regulada per aquesta Llei i 
facilitar-ne l’accés.

artiClE 21. funCions dEl CEntrE dE mEdiaCió dE drEt 
Privat dE Catalunya

El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya exer-
ceix les funcions següents: 
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especialitats de Dret Civil o en els que corresponguin si 
reuneixen els requisits establerts reglamentàriament.

3. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
i els col·legis professionals han d’aplicar un criteri de 
repartiment equitatiu de les mediacions, ja sigui en la 
designació de persona mediadora feta pel Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya del departament 
competent en matèria de dret civil, com en les propostes 
que presentin els col·legis professionals, sense perjudi-
ci de l’assignació d’una persona mediadora a un òrgan 
jurisdiccional o a un cas particular quan les circums-
tàncies ho aconsellin.

4. L’estructura i el funcionament dels registres s’han de 
determinar per reglament.

artiClE 25. ComuniCaCió dE dadEs 

1. La persona mediadora ha de comunicar al Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya i en el seu cas al 
servei del col·legi professional al qual pertany: 

a) L’inici de la mediació, enviant una còpia de l’acta ini-
cial signada per les parts i per la persona mediadora.

b) La finalització de la mediació i les dades relatives a 
cada mediació, mitjançant un imprès normalitzat, als 
efectes de gestió i per qüestions estadístiques i de ve-
rificació.

c) La decisió de la persona mediadora de donar per aca-
bada la mediació, per manca de col·laboració de les 
parts o quan el procediment esdevé inútil.

d) La finalització de la mediació en cas d’haver detectat 
elements que revelin l’existència d’una amenaça per a la 
vida o la integritat física d’una persona.

2. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 
i els serveis dels col·legis professionals garanteixen la 
confidencialitat de les dades rebudes, d’acord amb la 
normativa de protecció de dades.

artiClE 26. bEnEfiCi dE gratuïtat i rEtribuCió dE lEs 
PErsonEs mEdiadorEs

1. Les persones que s’adrecin al Centre de Mediació 
de Dret Privat de Catalunya, en els supòsits previstos a 
la Llei, poden gaudir del benefici de gratuïtat, sempre 
que es donin les condicions materials establertes per 
les normes reguladores de l’assistència jurídica gratu-
ïta. La concessió del benefici de gratuïtat s’ha de dur a 
terme pels òrgans i el procediment que es determinin 
reglamentàriament.

2. Quan s’inicia la mediació amb intervenció del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, si una o més 
parts no disposen del dret de justícia gratuïta, la persona 
mediadora les informarà de les tarifes establertes per a 
les mediacions gestionades pel Centre.

Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, l’Adminis-
tració, en interès dels usuaris i de la difusió de la media-
ció, pot preveure la possibilitat d’endegar programes 
en què la mediació es realitzi de forma gratuïta per als 
usuaris ja sigui a iniciativa del mateix departament com-
petent en matèria de dret civil o en col·laboració amb 
d’altres organismes públics o privats.

artiClE 22. funCions dEls Col·lEgis ProfEssionals

Els col·legis que integren els professionals que duen a 
terme mediacions en l’àmbit d’aquesta Llei exerceixen 
les funcions següents: 

a) Gestionar el Registre de persones mediadores que 
estiguin col·legiades i comunicar-ne les altes i baixes al 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

b) Proposar al Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya la persona mediadora quan les parts s’adrecin 
al col·legi professional.

c) Dur a terme la formació específica i declarar la ca-
pacitació de les persones mediadores.

d) Realitzar la funció deontològica i disciplinària res-
pecte als col·legiats que exerceixen la mediació.

e) Comunicar al Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya les mesures adoptades com a conseqüència 
dels expedients disciplinaris incoats a persones medi-
adores.

f) Col·laborar amb el Centre de Mediació de Dret Privat 
de Catalunya en el foment i la difusió de la mediació.

g) Introduir, en l’àmbit de la formació especialitzada 
que desenvolupin, l’estudi de les tècniques de mediació, 
de negociació i de resolució alternativa de conflictes.

h) Elaborar propostes i emetre els informes sobre el 
procediment de mediació que li demani el Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya.

i) Elaborar una memòria anual de les activitats del col·legi 
professional en l’àmbit de la mediació, que s’ha de trame-
tre al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

j) Dur a terme formació capacitadora en matèria de vio-
lència en l’àmbit familiar, per tal de detectar i identificar 
situacions de risc.

artiClE 23. administraCions loCals i d’altrEs Entitats 
PúbliquEs

1. Es reconeix la capacitat d’autoorganització de les ad-
ministracions locals i d’altres entitats públiques per es-
tablir, dins de les seves competències, activitats i serveis 
de mediació d’acord, en tot cas, als principis establerts 
en el capítol II de la present Llei.

2. Aquestes entitats poden signar convenis de col·la-
boració amb el departament competent en matèria de 
dret civil per promoure i facilitar la mediació regulada 
per aquesta Llei en l’àmbit territorial respectiu.

artiClE 24. Els rEgistrEs dE PErsonEs mEdiadorEs

1. Les persones que compleixen els requisits de l’article 
3 i volen exercir les funcions de mediació regulades 
en aquesta Llei s’han d’inscriure al registre del col·legi 
professional al qual pertanyen.

2. Els col·legis professionals, mitjançant l’aplicació tele-
màtica que reglamentàriament es determini, han de do-
nar trasllat de les inscripcions al Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya, el qual ha d’inscriure els pro-
fessionals mediadors en el Registre de mediació familiar 
o en els Registres corresponents de mediadors en d’altres 
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3. Són infraccions greus els fets assenyalats en l’article 
28 a), b), f) i g) que no comporten perjudicis greus a 
les parts, i també la reiteració d’una infracció lleu en 
el termini d’un any. Així mateix, són infraccions greus 
les assenyalades en l’article 28 c), d) i e) que comporten 
perjudicis lleus a les parts.

4. Són infraccions molt greus els fets assenyalats en 
l’article 28 a), c) i g) que comporten perjudicis greus a 
les parts, i també la reiteració d’una infracció greu en 
el termini de dos anys.

artiClE 30. tiPus dE sanCions 

Les sancions que es poden imposar són: 

a) Per una infracció lleu, amonestació per escrit que es 
fa constar en l’expedient del registre.

b) Per una infracció greu, suspensió temporal per poder 
actuar com a persona mediadora per un període d’un 
mes a un any.

c) Per una infracció molt greu, suspensió temporal per 
poder actuar com a persona mediadora per un període 
d’un any i un dia a tres anys, o baixa definitiva del Re-
gistre de persones mediadores.

artiClE 31. Òrgans sanCionadors 

L’exercici de la potestat sancionadora que es regula en 
aquesta Llei correspon: 

a) respecte de les persones mediadores col·legiades, als 
col·legis professionals als quals pertanyin les persones 
mediadores d’acord amb els procediments i mitjançant 
els òrgans que estableixen les seves pròpies normes.

b) respecte de les persones mediadores que prestin ser-
veis amb la qualitat de mediadors per a una administra-
ció pública, a l’administració pública de la qual depen-
guin d’acord amb el procediment i mitjançant els òrgans 
que estableixin les seves pròpies normes.

c) respecte de les persones mediadores amb titulació 
no col·legiada i que no prestin serveis amb la qualitat 
de mediadors per a una administració pública, d’acord 
amb el procediment que s’aprovi reglamentàriament, 
als òrgans següents: 

El conseller o consellera competent en matèria de dret 
civil, en el cas d’infraccions molt greus.

El secretari o secretària general del departament com-
petent en matèria de dret civil, en el cas d’infraccions 
greus.

El director o directora del centre directiu al qual resta 
adscrit el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalu-
nya, en el cas d’infraccions lleus.

artiClE 32. normEs dEontolÒgiquEs 

Les persones mediadores han de respectar els princi-
pis de la mediació que es recullen en aquesta Llei, les 
normes deontològiques del col·legi professional al qual 
pertanyen i aquelles altres normes de conducta específi-
ques adreçades a les persones mediadores i que habiliti 
la normativa vigent.

Quan una o més parts disposin del dret a justícia gratuï ta, el 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya retribueix 
les persones mediadores d’acord a les tarifes que el de-
partament competent en matèria de dret civil estableix.

3. Les persones que s’acullen a la mediació a través del 
Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i no 
tenen benefici de gratuïtat, han d’abonar a la persona 
mediadora, si l’altra part sí que té reconegut aquest dret, 
la meitat de les tarifes que el departament competent en 
matèria de dret civil estableix.

4. En els supòsits de mediació amb pluralitat de parts 
gestionats pel Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya s’establirà la remuneració en base a les tari-
fes esmentades i en funció del nombre de parts i de la 
complexitat del cas.

5. En les mediacions organitzades per col·legis profes-
sionals, ajuntaments i entitats públiques, s’estarà al que 
disposi l’entitat corresponent, amb especial atenció a 
aquells col·lectius que presenten dificultats derivades 
de situacions de dependència o amb obstacles per a la 
seva emancipació.

CaPítol v. règim sanCionador 

artiClE 27. rEsPonsabilitat dE la PErsona mEdiadora 

L’incompliment de les obligacions establertes per aques-
ta Llei que comporti actuacions o omissions constituti-
ves d’infracció, dóna lloc a les sancions corresponents 
en cada cas, després de l’expedient contradictori previ.

artiClE 28. fEts Constitutius d’infraCCió 

Constitueixen infracció els supòsits següents: 

a) Incomplir els deures d’imparcialitat i neutralitat i de 
confidencialitat exigible en els termes establerts per l’ar-
ticle 6 i per l’article 7.1, 2 i 3, respectivament.

b) Incomplir el deure de denunciar en els termes esta-
blerts per l’article 7.4.

c) Incomplir els deures establerts per l’article 14.

d) Incomplir l’obligació de comunicació a l’autoritat 
judicial establerta per l’article 19.4.

e) Incomplir l’obligació de comunicar el resultat de la 
mediació al Centre de Mediació de Dret Privat de Ca-
talunya establerta per l’article 25.

f) Incomplir el deure de facilitar prèviament les tarifes 
o incrementar l’import fixat pel departament competent 
en matèria de dret civil en les mediacions gestionades 
pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, 
segons els termes establerts per l’article 26.2.

g) L’abandonament del procediment de mediació sense 
causa justificada.

artiClE 29. tiPus d’infraCCions 

1. Les infraccions per incompliment de les prescrip cions 
d’aquesta Llei poden ser lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus els fets assenyalats en l’article 
28 c), d) i e) que no comporten perjudicis a les parts.
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disPosiCions transitÒriEs

PrimEra. règim aPliCablE a lEs mEdiaCions iniCiadEs 
amb antErioritat a l’Entrada En vigor dE la llEi

Les mediacions iniciades abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, es regeixen per les disposicions de la 
Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de 
Catalunya.

sEgona. situaCió dE lEs PErsonEs mEdiadorEs quE han 
suPErat Els rEquisits dE CaPaCitaCió a l’EmPara dE la 
llEi 1/2001, dE 15 dE març

Les persones mediadores que han superat els requisits 
de capacitació a l’empara de la Llei 1/2001, de 15 de 
març, de mediació familiar de Catalunya, mantenen la 
seva inscripció en el Registre General en l’àmbit de la 
mediació familiar.

disPosiCió dErogatÒria

Aquesta Llei deroga la Llei 1/2001, de 15 de març, de 
Mediació Familiar de Catalunya.

Resten vigents les disposicions de caràcter normatiu 
de rang inferior que no contradiguin o s’oposin al que 
estableix la present Llei.

disPosiCions finals

PrimEra. dEsPlEgamEnt PEr rEglamEnt 

El Govern desenvoluparà reglamentàriament les qües-
tions relatives a l’organització, l’estructura, el funciona-
ment i la publicitat dels registres de persones mediado-
res, la capacitació de les persones mediadores, el règim 
de tarifes i les altres normes de desplegament que siguin 
pertinents en el termini de sis mesos.

sEgona. Entrada En vigor 

Aquesta Llei entra en vigor als vint dies d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
talunya.

antECEdEnts dEl ProjECtE dE llEi

1. Memòria per sotmetre a la consideració del Govern 
la tramitació de l’Avantprojecte de llei sobre reforma de 
la Llei 1/2001, de mediació familiar.

2. Documents de treball.

3. Avantprojecte de llei de mediació familiar i comuni-
tària de Catalunya.

4. Memòria justificativa del director general de Dret i 
d’Entitats Jurídiques.

5. Llista de disposicions afectades i taula de vigències 
del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.

6. Informes econòmics.

CaPítol vi. règim dE rECursos

artiClE 33. règim dE rECursos

1. Pertoca a la persona titular del centre directiu del 
departament competent en matèria de dret civil al qual 
està adscrit el Centre de Mediació de Dret Privat de 
Catalunya dictar els actes administratius en les matèries 
objecte de la seva competència. Aquests actes poden 
ésser objecte de recurs d’alçada davant l’òrgan superior 
jeràrquic del que ha dictat l’acte. El recurs extraordinari 
de revisió es pot interposar davant el conseller o conse-
llera competent en matèria de dret civil en els supòsits 
regulats en la legislació de procediment administratiu.

2. La interposició del recurs contenciós administratiu 
és procedent segons el que estableix la Llei d’aquesta 
jurisdicció.

3. L’exercici d’accions civils i laborals es regeix per les 
normes que li són aplicables, i la reclamació prèvia ha 
d’ésser resolta pel conseller o consellera competent en 
matèria de dret civil.

4. Als actes dels òrgans dels col·legis professionals, els 
és aplicable el règim de recursos establert pels esta-
tuts respectius i per la Llei 7/2006, de 31 de maig, de 
l’exercici de professions titulades i dels col·legis pro-
fessionals.

disPosiCions addiCionals

PrimEra. xarxa dE Punts d’informaCió i d’oriEntaCió 
EnvErs la mEdiaCió

El departament competent en matèria de dret civil, mit-
jançant el centre directiu al qual resta adscrit el Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, ha de pro-
moure per mitjà de la signatura de convenis de col·la-
boració amb ajuntaments, consells comarcals i d’altres 
organismes públics, la creació i gestió d’una xarxa de 
punts d’informació i d’orientació envers la mediació que 
abasti tot el territori així com la formació dels equips 
vinculats a la xarxa.

sEgona. subjECCió als PrinCiPis dE la mEdiaCió

Els principis establerts al capítol II d’aquesta Llei són 
d’aplicació a totes les persones mediadores que duguin 
a terme actuacions de mediació per a la resolució de 
conflictes en els àmbits familiar i altres de dret privat 
als que es refereix aquesta Llei.

tErCEra. inClusió En Els rEgistrEs dE mEdiadors dE 
PErsonEs quE ExErCEixEn una ProfEssió no subjECta a 
Col·lEgiaCió

Les persones que disposin de titulació universitària i 
que exerceixin una professió no subjecta a col·legiació, 
o que presten serveis amb la qualitat de mediadors per 
l’administració pública, poden instar davant del Centre 
de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la inclusió 
en els registres respectius de mediadors, sempre que 
reuneixin la resta de requisits establerts en l’article 3.1 
de la present Llei i en el Reglament corresponent.
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Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

ExPosiCió dE motius

I

És una pràctica habitual que el Govern de la Generalitat 
i els departaments en què s’organitza l’Administració 
encarreguin a terceres persones, físiques o jurídiques, 
la realització d’informes, estudis, treballs i estadísti-
ques que serveixen en la majoria dels casos per ajudar 
a l’executiu a prendre determinades decisions, impulsar 
l’activitat legislativa o sondejar l’estat del cos social. La 
majoria d’aquests encàrrecs entra de ple en l’exercici 
de la potestat de contractació que tenen atribuïda els 
òrgans de les Administracions Públiques, i que encaixa 
en l’àmbit d’aplicació de la vigent Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, principal dis-
posició normativa que regula l’exercici de l’esmentada 
potestat de contractació.

Malgrat l’encert en termes d’oportunitat i conveniència 
que puguin tenir bona part dels estudis que encarrega 
l’Administració de la Generalitat, la realitat es que és 
cada vegada més freqüent arribar a la conclusió de què 
s’ha realitzat un creixent abús en la contractació externa 
de treballs que, per altra banda, poden ser realitzats 
perfectament pels propis recursos humans de que dis-
posa l’Administració de la Generalitat. En alguns casos 
significatius, podem concloure amb només llegir l’enun-
ciat dels encàrrecs fets per l’Administració que el propi 
contingut de molts d’aquests informes, estudis i treballs 
resulten si més no de dubtosa utilitat per a l’òrgan de 
l’Administració que els encarrega. Molts d’aquests in-
formes responen més a una curiositat o a un interès 
col·lateral de l’òrgan contractant que a donar resposta a 
una necessitat real de la ciutadania de Catalunya.

II

En aquest context ha provocat una gran inquietud en la 
ciutadania el fet que molts d’aquests informes, treballs 
i estudis s’encarreguessin a persones, físiques o jurídi-
ques, vinculades per raons de familiaritat o d’amistat 
manifesta amb persones que ocupen o han ocupat alts 
càrrecs al Govern de la Generalitat o que estan o han 
estat políticament adscrits als partits polítics i organit-
zacions que donen suport al propi Govern de la Genera-
litat. És a dir, que no tan sols resulta excessiu evidenciar 
la manca d’utilitat de molts d’aquests encàrrecs, si no 
que a més a més resulta compromès evidenciar que els 
beneficiaris de molts d’aquests encàrrecs estan vinculats 
a persones que ocupen o han ocupat càrrecs de relle-
vància política i institucional en el sí de l’aparell polític 
i administratiu de la Generalitat.

Arribat a aquest punt, i en ares de preservar el princi-
pi de transparència en l’àmbit de la gestió pública, el 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya creu 
necessari presentar un conjunt de mesures complemen-
tàries en l’àmbit de la contractació pública.

La present proposició de llei institueix, per una banda, 
un registre públic, dependent del departament de Pre-
sidència, al qual tenen accés els ciutadans i ciutadanes, 

7. Informe interdepartamental d’impacte de gènere.

8. Tràmit d’informació pública i d’audiència als depar-
taments de l’Administració de la Generalitat i a les en-
titats.

9. Al·legacions i observacions presentades.

10. Memòria justificativa, del director general de Dret 
i d’Entitats Jurídiques, de les modificacions introduï-
des en el text de l’Avantprojecte de llei arran del tràmit 
d’audiència i d’informació pública.

11. Sol·licitud d’informe de la Comissió de Govern Lo-
cal de Catalunya i certificat de l’acord de la Comissió.

12. Avantprojecte de llei presentat al Consell Tècnic de 
4 de març de 2008.

13. Segona memòria justificativa, del director general 
de Dret i d’Entitats Jurídiques, de les modificacions in-
troduïdes en el text de l’Avantprojecte de llei.

14. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica.

15. Avantprojecte de llei presentat al Consell Tècnic de 
20 de maig de 2008.

16. Certificat de l’Acord del Consell Tècnic i certificat 
de l’Acord de Govern.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició	de	llei	de	mesures	comple-
mentàries	de	garantia	en	l’àmbit	de	la	
contractació	pública	que	duen	a	terme	
els	departaments	i	organismes	públics	
dependents	de	l’Administració	de	la	Ge-
neralitat
Tram. 202-00035/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Daniel Sirera i Bellés, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Carina 
Mejías i Sánchez, Portaveu, Josep Llobet Navarro, 
Por taveu adjunt, M. Belén Pajares i Ribas, Montserrat 
Nebrera González, Maria Dolors Montserrat i Culleré, 
Àngels Olano Garcia, Francesc Vendrell i Bayona, Jordi 
Montanya i Mias, Juan Bertomeu i Bertomeu, Enric 
Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i 
Vivas i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del 
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artiClE 2. ContraCtEs sotmEsos a lEs mEsurEs rEgu
ladEs En aquEsta llEi

1. El conjunt de mesures previstes en aquesta llei és 
aplicable al conjunt de contractes regulats en la Secció 
1a, Capítol II, del Títol Preliminar de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

2. De forma especial, hauran de sotmetre’s a les mesures 
complementàries previstes en aquesta llei els contractes 
de serveis, regulats en l’Annex II de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

CaPítol ii: El rEgistrE PúbliC d’Estudis, informEs, trE
balls tèCniCs i EstadístiquEs

artiClE 3. CrEaCió dEl rEgistrE PúbliC d’Estudis, in
formEs, trEballs tèCniCs i EstadístiquEs

1. Es crea el Registre públic d’estudis, informes, treballs 
tècnics i estadístiques elaborats per encàrrec del Govern 
de la Generalitat, els seus departaments i els ens públics, 
empreses i organismes dependents, que s’adjudiquin a 
terceres persones, físiques o jurídiques, externes a la 
pròpia Administració.

2. El Registre s’ubicarà al Parlament de Catalunya al 
qual el Govern vindrà obligat a remetre tots els treballs 
encarregats en el termini de 10 dies hàbils de la seva 
recepció.

artiClE 4. drEt d’aCCés al rEgistrE

1. El registre previst a l’article anterior és públic i resta 
obert a la consulta de qualsevol ciutadà o ciutadana que 
ho sol·liciti, d’acord amb les condicions i el procediment 
que reglamentàriament es determinin.

2. Els informes, estudis i treballs tècnics encarregats 
hauran de dipositar-se en l’esmentat registre a efectes 
de facilitar l’exercici del dret d’accés.

3. Els diputats i diputades al Parlament de Catalunya i 
els Senadors en representació de la Generalitat tindran 
accés lliure a la consulta de la documentació d’aquest 
registre.

artiClE 5. Contingut dEls assEntamEnts dEl rEgistrE

1. En els corresponents assentaments del Registre pú-
blic es faran constar, en tot cas, les dades mínimes se-
güents: 

a) Les dades essencials del contracte, en especial les 
relatives a la identificació del seu objecte i la seva fi-
nalitat.

b) L’import del contracte.

c) Les condicions de pagament de l’encàrrec al con-
tractista.

d) Els adjudicataris.

e) Una breu referència al motiu que justifica l’encàrrec 
en termes d’interès públic.

f) El Departament o organisme de l’Administració de 
la Generalitat que l’ha encarregat.

així com els càrrecs electes, on es dona publicitat a tots 
els contractes, especialment els contractes de serveis, i 
on es determina el contingut mínim dels assentaments 
que s’han de dur a terme en aquest registre.

Per altra banda, es crea una Comissió Assessora sobre 
estudis, informes i treballs tècnics que té com a finalitat 
establir uns criteris homogenis per tal de garantir la 
oportunitat i la conveniència d’aquests encàrrecs a per-
sones físiques o jurídiques externes a la pròpia Admi-
nistració de la Generalitat. Aquesta Comissió Assessora 
té atribuïdes competències per emetre informes en rela-
ció a la oportunitat i conveniència d’efectuar encàrrecs 
externs de treballs, informes i estudis i per valorar si 
concorren o no causes d’abstenció i recusació del per-
sonal que exerceix la potestat de contractació, en els 
termes establerts en la legislació sobre el règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú. Pretén ser, en definitiva, un reforç 
de les garanties en els procediments de contractació, 
especialment quan es tracta de contractes de serveis de 
quantia no superior a 12.000 euros.

Finalment, caI afegir que totes les garanties que es pre-
veuen en aquesta proposició de llei s’entenen sens per-
judici del conjunt de mecanismes, instruments i proce-
diments de control, fiscalització i transparència que ja 
estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic, i la pròpia legislació aplicable als mà-
xims òrgans fiscalitzadors del Sector Públic, en el nostre 
cas la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Insistim, 
doncs, en què es tracta d’un paquet de mesures comple-
mentàries i en cap cas substitutives de les establertes en 
aquelles legislacions.

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent: 

ProPosiCió dE llEi dE mEsurEs ComPlEmEntàriEs dE ga
rantia En l’àmbit dE la ContraCtaCió PúbliCa quE duEn 
a tErmE Els dEPartamEnts i organismEs PúbliCs dEPEn
dEnts dE l’administraCió dE la gEnEralitat

CaPítol i. disPosiCions gEnErals

artiClE 1. àmbit d’aPliCaCió d’aquEsta llEi

1. Les mesures regulades en aquesta llei tenen com a 
objecte garantir la màxima transparència en l’àmbit de 
l’exercici de la potestat de contractació pública que duen 
a terme, de forma normal i ordinària, el Govern, els 
departaments en què s’organitza l’Administració de la 
Generalitat i els ens públics, empreses i organismes de-
pendents d’aquella, amb persones físiques o jurídiques 
externes a l’Administració.

2. Les mesures establertes en aquesta llei s’entenen sens 
perjudici de les que, de forma general, preveu la Llei 
30/2003, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Pú-
blic, i llur normativa de desenvolupament, així com la 
normativa aplicable reguladora del màxim òrgan de 
fiscalització econòmic - financera del Sector Públic, la 
Sindicatura de Comptes.
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2. S’equipara a l’interès personal, a l’efecte d’apreciar 
l’existència d’un conflicte d’interessos, l’interès de les 
persones següents: 

a) En cas que es tracti d’una persona física, el del còn-
juge, el d’altres persones amb qui hom estigui especi-
alment vinculat per lligams d’afectivitat, el dels seus 
parents en línia recta sense limitació i en línia col·lateral 
fins al quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, 
i el de les persones jurídiques en les quals hom exerceixi 
funcions d’administració o amb les quals hom consti-
tueixi, directament o per mitjà d’una persona interpo-
sada, una unitat de decisió, d’acord amb la legislació 
mercantil.

b) En cas que es tracti d’una persona jurídica, el dels 
seus administradors o apoderats, el dels socis de control 
i el de les entitats que hi formin una unitat de decisió, 
d’acord amb la legislació mercantil.

c) Les persones que en els darrers dos anys hagin pres-
tat serveis en l’administració de la Generalitat com a 
membres del Govern, alts càrrecs o personal de lliure 
designació.

3. Únicament s’exceptuaran de complir aquests requisits 
en els cassos que la Comissió Assessora dicti una reso-
lució motivada que justifiqui aquesta contractació.

artiClE 8. indivisibilitat 

Els estudis, informes, treballs tècnics i estadístiques que 
tinguin un mateix objecte temàtic no podran fraccio-
nar-se per la realització per part de diverses persones 
o empreses sense l’informe favorable de la Comissió 
Assessora.

disPosiCió addiCional úniCa

Les repercussions econòmiques que impliqui la vigèn-
cia d’aquesta llei, s’entenen referides al proper exercici 
pressupostari.

disPosiCió final 

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Daniel Sirera i Bellés, Carina Mejías Sánchez, Josep 
Llobet i Navarro, M. Belén Pajares i Ribas, M. Ángeles 
Olano i García, Francesc Vendrell i Bayona, Montserrat 
Nebrera González, M. Dolors Montserrat i Culleré, Jor-
di Montanya i Mías, Juan Bertomeu i Bertomeu, Josep 
Enric Millo i Rocher, Santi Rodríguez i Serra, Rafel 
Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

g) La data d’adjudicació i finalització de l’encàrrec.

2. Reglamentàriament s’han de regular les altres da-
des complementàries que es considerin necessàries que 
cons tin en els assentaments respectiu.

3. Queden exclosos de l’obligació de registre els treballs, 
informes i estudis tècnics elaborats en el marc de pro-
cediments de contractació d’obra pública que estiguin 
sotmesos al tràmit d’informació pública, així com els 
encarregats en l’àmbit de l’elaboració i redacció dels di-
ferents instruments de planejament urbanístic, sotmesos 
igualment a informació pública, en els termes establerts 
en la legislació urbanística vigent.

CaPítol iii: la Comissió assEssora sobrE Estudis, in
formEs i trEballs tèCniCs EnCarrEgats PEr la gEnEra
litat

artiClE 6. Comissió assEssora sobrE Estudis, informEs 
i trEballs tèCniCs EnCarrEgats PEr l’administraCió

1. La Comissió Assessora sobre estudis, informes i tre-
balls tècnics encarregats per l’Administració de la Ge-
neralitat ha de garantir que aquests encàrrecs serveixin 
els interessos generals i es realitzin donant compliment 
als principis d’oportunitat, eficiència, economia i trans-
parència.

2. La Comissió Assessora té com a funció emetre infor-
me i assessorar als òrgans i organismes dependents de 
l’Administració de la Generalitat sobre la oportunitat i 
conveniència de l’encàrrec d’estudis, informes i treballs 
tècnics a persones, físiques o jurídiques externes a la 
pròpia Administració.

3. De forma preceptiva, la Comissió Assessora ha d’e-
metre informe sobre tots aquells informes, estudis i tre-
balls tècnics encarregats a terceres persones, físiques 
o jurídiques externes a l’Administració, l’import dels 
quals superi els dotze mil euros (12.000 euros), així 
com sobre els contractes de serveis adjudicats.

4. La composició, funcionament i organització de la Co-
missió Assessora prevista en aquesta llei es determinarà 
reglamentàriament.

5. Els acords de la Comissió Assessora es trametran al 
Registre per a la seva inscripció, en el termini de deu 
dies des de la seva evacuació.

artiClE 7. règim d’inComPatibilitats i ConfliCtE d’in
tErEssos

1. Al marge de l’aplicació efectiva del règim d’abstenció 
i recusació, previst als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, 
els membres del Govern, els alts càrrecs i el personal 
eventual o de confiança al servei de l’administració i 
les persones que hi estiguin especialment vinculades, 
d’acord amb l’apartat següent, no poden subscriure amb 
la Generalitat i les seves empreses, organismes i insti-
tucions que en depenen contractes per a la realització 
d’estudis, informes, treballs tècnics i estadístiques per 
encàrrec d’aquesta.
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derivats del mal finançament de la sanitat pública ja 
que desvia persones de la sanitat pública cap a altres 
institucions. És per aquest motiu, que caldria que aquest 
esforç que fan tantes famílies catalanes i que esdevé 
al final un bé públic pugui ser recompensat des dels 
poders públics. I és amb aquest sentit, que es proposa 
la recuperació de la deducció del 10% de les despeses 
fetes pels contribuents en concepte d’honoraris mèdics, 
despeses de clínica i quotes satisfetes a mutualitats o 
societats d’assegurances mèdiques.

artiClE úniC

Amb efectes des de l’1 de gener de 2008, en la part cor-
responent a la comunitat autònoma de la quota íntegra 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques, es 
podrà deduir el 10 per 100 de les despeses satisfetes per 
honoraris professionals mèdics i per clínica, així com de 
les quotes o primes d’assegurança de malaltia satisfetes, 
durant el període impositiu, pel contribuent en la part 
corresponent a la seva pròpia cobertura i a la del seu 
cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb 
ell. El límit màxim de deducció serà de 300 euros per 
cadascuna de les persones assenyalades anteriorment.

disPosiCió addiCional úniCa

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

disPosiCió final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; Fran-
cesc Sancho i Serena, Diputat del G. P. de CiU; Jordi 
Turull i Negre, Diputat del G. P. de CiU

Proposició	de	llei	de	millora	de	la	de-
ducció	fiscal	per	lloguer	de	l’habitatge	
habitual
Tram. 202-00037/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27179 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Carles Sala i Roca, i 
Jordi Turull i Negre, diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 100 i con-

Proposició	de	llei	d’implantació	d’una	
deducció	per	despeses	sanitàries	en	
l’impost	sobre	la	renda	de	les	persones	
físiques
Tram. 202-00036/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27178 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Francesc Sancho i 
Serena, i Jordi Turull i Negre, diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 
100 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
per a la seva tramitació la següent

ProPosiCió dE llEi d’imPlantaCió d’una dEduCCió PEr 
dEsPEsEs sanitàriEs En l’imPost sobrE la rEnda dE lEs 
PErsonEs físiquEs

ExPosiCió dE motius

La sanitat és un dels pilars essencials de l’Estat del Be-
nestar. Catalunya disposa d’un bon model sanitari, amb 
bons equipaments, bons professionals de la salut i un 
elevat nivell científic i tecnològic.

L’eficàcia del model sanitari català ha estat reconeguda 
per tothom, els ciutadans i ciutadanes, els i les profes-
sionals de la salut i les institucions.

La millora del sistema sanitari és un objectiu comú del 
Govern i de totes les forces polítiques representades al 
Parlament de Catalunya, però per garantir i millorar 
l’actual model sanitari, Catalunya necessita, en primer 
lloc, i com a condició necessària, disposar d’un finan-
çament suficient per a la sanitat.

Actualment, els ingressos del finançament sanitari crei-
xen a un ritme menor del que ho fan les despeses, molt 
dinàmiques a causa de l’augment de l’esperança de vida, 
de la millora dels procediments i serveis i de l’augment 
de les targes sanitàries individuals vinculades a la po-
blació immigrada. A més, encara que la prestació dels 
serveis de la sanitat sigui competència de les comuni-
tats autònomes, no és menys cert que bona part dels 
instruments de control sobre la despesa sanitària estan 
en mans del govern central.

És important remarcar que aquesta situació de manca 
de finançament coexisteix amb una realitat que és que 
molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya afronten la 
seva cobertura sanitària de manera privada a través de 
la seva pertinença a mutualitats o pagant primes a com-
panyies d’assegurança mèdica. Val a dir que aquesta 
circumstància contribueix a solucionar els problemes 
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Article 1. Deduccions en la quota.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2008, en la part cor-
responent a la Generalitat de la quota íntegra de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se, 
juntament amb la reducció percentual que correspon-
gui sobre l’import total de les deduccions de la quota 
establertes per la Llei de l’Estat reguladora de l’impost, 
les deduccions següents:

1. Deducció per lloguer de l’habitatge habitual

1.1. Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un 
màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes 
en el període impositiu en concepte de lloguer de l’ha-
bitatge habitual, sempre que compleixin els requisits 
següents:

a) Que es trobin en alguna de les situacions següents:

– Tenir trenta-cinc anys o menys en la data de meritació 
de l’impost.

– Haver estat a l’atur cent vuitanta-tres dies o més du-
rant l’exercici.

– Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

– Ésser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.

b) Que llur base imposable total, menys el mínim perso-
nal i familiar, no sigui superior a 40.000 euros anuals.

c) Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer 
excedeixin el 10% dels rendiments nets del subjecte 
passiu.

1.2. Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un 
màxim de 900 euros anuals, de les quantitats satisfe-
tes en el període impositiu en concepte del lloguer de 
l’habitatge habitual, sempre que en la data de meritació 
pertanyin a una família nombrosa i compleixin els re-
quisits establerts per les lletres b i c de l’apartat 1.1.

1.3. En el cas de tributació conjunta, sempre que algun 
dels declarants es trobi en alguna de les circumstàncies 
especificades per la lletra a de l’apartat 1.1 i per l’apartat 
1.2, l’import màxim de deducció és de 900 euros, i el 
de la base imposable total, menys el mínim personal i 
familiar, de la unitat familiar, de 60.000 euros.

1.4. Aquesta deducció només es pot aplicar una vegada, 
amb independència del fet que en un mateix subjecte 
passiu puguin concórrer més d’una de les circumstàn-
cies establertes per la lletra a de l’apartat 1.1.

1.5. Un mateix habitatge no pot donar lloc a l’aplicació 
d’un import de deducció superior a 900 euros. D’acord 
amb això, si en relació amb un mateix habitatge resulta 
que més d’un contribuent té dret a la deducció conforme 
a aquest precepte, cadascun d’ells podrà aplicar en la 
seva declaració una deducció per aquest concepte per 
l’import que s’obtingui de dividir la quantitat resultant 
de l’aplicació del 10% de la despesa total o el límit mà-
xim de 900 euros, si escau, pel nombre de declarants 
amb dret a la deducció.

1.6. Aquesta deducció és incompatible amb la compen-
sació per deducció en l’arrendament d’habitatge esta-
blerta per la lletra b de l’apartat 1 de la disposició tran-
sitòria tretzena del Reial Decret Legislatiu 3/2004 pel 

cordants del Reglament del Parlament, presenta per a la 
seva tramitació la següent

ProPosiCió dE llEi dE millora dE la dEduCCió fisCal PEr 
lloguEr d’habitatgE habitual En l’irPf

ExPosiCió dE motius

L’habitatge és actualment un dels problemes més im-
portants de la nostra societat, especialment per a la gent 
jove, les famílies amb ingressos baixos o amb ingressos 
irregulars, les persones aturades, les famílies nombroses, 
les persones amb discapacitat i la gent gran, degut a la 
dificultat en el seu accés, ja sigui en règim de propietat, 
en règim de lloguer o altres formes de gaudi. Malgrat la 
desacceleració econòmica que actualment afecta a Cata-
lunya, especialment al sector de la construcció, i que està 
comportant un alentiment en les vendes i una contenció 
dels preus de l’habitatge, l’increment constant i elevat dels 
preus de l’habitatge els darrers anys i del sòl, ajuntament 
amb la manca d’oferta de pisos de lloguer, fan cada vega-
da més complicat l’accés a un habitatge digne.

L’habitatge és una necessitat i alhora un dret social i, 
per aquestes raons, cal que des de les administracions 
públiques es treballi per a facilitar el seu accés i reduir 
l’esforç que des de les famílies s’ha de fer per a poder 
accedir-hi.

Una mesura que pot contribuir a suavitzar els efectes que 
per a les economies familiars representa el cost de l’ha-
bitatge i alhora afavorir l’entrada al mercat en règim de 
lloguer de pisos que actualment estan desocupats és do-
tant a l’habitatge d’un tractament fiscal més favorable.

És necessari que aquelles persones que tenen en propi-
etat pisos actualment desocupats se’ls incentivi a posar-
los al mercat, augmentant així l’oferta, fet que facilitaria 
la baixada de preus i, en conseqüència, l’accés a l’habi-
tatge de determinats col·lectius.

La present llei pretén que siguin més les persones que 
puguin gaudir d’avantatges fiscals tant per lloguer d’ha-
bitatge habitual i, per això, es procedeix a incrementar 
el límit de la base reguladora que dóna dret a aplicar-se 
la deducció ja contemplada a la Llei 31/2002, de 30 
de desembre, de mesures fiscals i administratives per 
al lloguer d’habitatge habitual, així com a incrementar 
l’import màxim de deducció.

Amb aquesta mesura s’espera anar pal·liant els efectes 
de l’increment dels preus dels darrers anys, afavorir-ne 
la seva rebaixa i facilitar l’accés a l’habitatge als col-
lectius amb majors dificultats.

artiClE 1. dE modifiCaCió dEl PrimEr Paràgraf i l’aPar
tat 1 dE l’artiClE 1 dE la llEi 31/2002, dE 30 dE dEsEm
brE, dE mEsurEs fisCals i administrativEs.

Es modifiquen el primer paràgraf i l’apartat 1 de l’ar-
ticle 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de me-
sures fiscals i administratives, d’acord amb els canvis 
introduïts per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures 
fiscals i administratives que resten redactats de la ma-
nera següent:
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.18. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL CON-
SELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Procediment	per	a	elegir	tres	membres	del	
Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya
Tram. 285-00002/08

Propostes de candidats
Reg. 27543 / Admissió a tràmit: 13.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Els grups sotasignats, d’acord amb allò que estableix 
l’article 157 del Reglament del Parlament i perquè en 
la propera sessió plenària puguin ser elegits membres 
del Consell Audiovisual de Catalunya proposen els se-
güents candidats: 

– Sr. Josep Pont i Sans 

– Sr. Esteve Orriols i Sendra

– Sra. Elisenda Malaret i Garcia

Per donar compliment al que disposa l’article 157, s’ad-
junten els currículums del Sr. Esteve Orriols i Sendra i 
la Sra. Elisenda Malaret i Garcia.

Pel que fa al Sr. Josep Pont i Sans, que va ésser elegit el 
passat 20 de febrer de 2008, i atès que no s’ha modificat 
cap circumstància essencial del seu currículum i el poc 
temps transcorregut de la compareixença, es proposa 
que es doni per complert aquest tràmit i pugui passar 
directament a l’elecció.

Palau del Parlament, 12 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu G. P. CIU;  Miquel 
Iceta i Llorens, Portaveu G. P. SOC-CpC; Anna Simó i 
Castelló, Portaveu G. P. ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu G. P. ICV-EUiA

N. de la R.: El currículum dels candidats pot ésser con
sultat a l’Arxiu del Parlament.

que s’aprova el text refós de la Llei, de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

1.7. Són famílies nombroses les que defineix la Llei 
40/2003, del 18 de novembre, de Protecció a les Famí-
lies Nombroses.

1.8. Els contribuents han d’identificar l’arrendador o 
arrendadora de l’habitatge fent-ne constar el NIF en la 
declaració-liquidació corresponent.

1.9 Als efectes de l’aplicació d’aquesta deducció, i de 
conformitat la Llei general tributària, les entitats gesto-
res de la Seguretat Social han de facilitar la informació 
relativa a les persones que han estat a l’atur més de cent 
vuitanta-tres dies durant l’exercici.

disPosiCió addiCional úniCa

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

disPosiCió dErogatÒria úniCa

Els preceptes d’aquesta Llei substitueixen i, per conse-
qüent, deroguen el primer paràgraf i l’apartat 1 de l’arti-
cle 1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives i l’article 13 de la Llei 5/2007, 
de 4 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

disPosiCions finals

PrimEra

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

sEgona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata
lunya.

annEx. rEglamEnts i normEs dE rEfErènCia

a) Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals 
i administratives.

b) Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i ad-
ministratives.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; Car-
les Sala i Roca, Diputat del G. P. de CiU; Jordi Turull i 
Negre, Diputat del G.P. de CiU
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Proposta	de	resolució	sobre	els	termi-
nis	de	la	inspecció	tècnica	de	vehicles	
per	als	camions	botiga	dels	marxants
Tram. 250-00926/08

Esmenes presentades
Reg. 27051 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTICT, 11.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27051)

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 al Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a què impulsi la modificació del 
vigent Reial Decret 711/2006, a través del Govern de 
l’Estat, per tal d’adequar la freqüència d’inspecció dels 
camions botiga dels marxants pel que fa als terminis 
que regeixen pels vehicles firaires d’atraccions.»

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
de	la	figura	del	defensor	de	l’usuari	de	
l’aeroport	de	Barcelona
Tram. 250-00935/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27198).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta	de	resolució	sobre	la	cessió	
del	quarter	del	Bruc
Tram. 250-00922/08

Esmenes presentades
Reg. 26561 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 04.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
26561)

1 EsmEna núm. 1
De supressió
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 insta el Govern de Cata-
lunya a iniciar les negociacions amb el Ministeri de 
Defensa i les altres Institucions de l’Estat que en puguin 
dependre, per tal que s’estudiï la cessió del quarter del 
Bruc a la Generalitat de Catalunya i/o a l’Ajuntament 
de Barcelona per a poder dedicar aquest espai a la cons
trucció d’habitatge públic de lloguer per a joves, equi
paments per a la ciutat de Barcelona i d’altres equipa
ments universitaris.»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
del	nombre	de	bústies	a	la	demarcació	
de	Tarragona
Tram. 250-00952/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27203).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	condem-
na	de	l’ús	de	nens	soldat	en	els	conflic-
tes	armats
Tram. 250-00957/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’anul·lació	
dels	convenis	signats	per	l’Agència	Ca-
talana	de	l’Aigua	amb	diversos	munici-
pis	del	Camp	de	Tarragona	per	a	l’extra-
cció	d’aigua	dels	aqüífers
Tram. 250-00958/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adopció	
de	mesures	per	les	companyies	de	vols	
de	baix	cost	de	l’aeroport	de	Barcelo-
na	per	a	evitar	problemes	derivats	de	la	
facturació	de	l’equipatge
Tram. 250-00936/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Grup parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27197).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	centre	d’educació	infantil	i	
primària	a	les	Cabanyes	(Alt	Penedès)
Tram. 250-00946/08

Esmenes presentades
Reg. 27219 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 12.06.08

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
27219)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Ge neralitat a continuar, segons les seves previsions, 
els tràmits ja iniciats per a la construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària al municipi de Les Ca
banyes (Alt Penedès).»
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Proposta	de	resolució	sobre	l’accelera-
ció	dels	tràmits	per	a	enderrocar	l’edifi-
ci	afegit	a	la	Casa	Bloc	del	barri	de	Sant	
Andreu,	de	Barcelona,	i	el	finiment	del	
projecte	de	remodelació	d’aquest	con-
junt	arquitectònic
Tram. 250-00962/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
de	la	traducció	jurada	entre	català	i	ro-
manès	en	la	propera	convocatòria	de	les	
proves	d’habilitació	professional	per	a	
la	traducció	i	la	interpretació	jurades
Tram. 250-00963/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	continuï-
tat	del	batxillerat	nocturn
Tram. 250-00964/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aprovació	i	
l’execució	de	les	inversions	necessàries	
en	matèria	d’infraestructures	hídriques	
als	municipis	afectats	per	la	sequera
Tram. 250-00959/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	retirada	
del	procediment	de	l’empresa	Enresa	
per	a	la	instal·lació	d’un	magatzem	tem-
poral	centralitzat	de	residus	nuclears	a	
Ascó	(Ribera	d’Ebre)
Tram. 250-00960/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	coneixe-
ment	i	el	registre	de	les	persones	que	
duen	a	terme	tasques	de	cooperació	al	
desenvolupament	i	d’ajut	humanitari
Tram. 250-00961/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	els	costos	
que	han	d’assumir	els	regants	per	a	mi-
llorar	els	regs	de	Sentmenat	i	del	Molí	
de	Pals
Tram. 250-00969/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	jutjats	
penals	d’executòries
Tram. 250-00970/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	i	la	prolongació	de	la	línia	de	
tren	Barcelona	-	Vic	-	Puigcerdà
Tram. 250-00971/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	regula-
rització	de	les	normes	de	seguretat	dels	
parcs	i	les	àrees	de	jocs	infantils
Tram. 250-00965/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	sector	
de	la	vinya	i	el	vi
Tram. 250-00966/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	risc	d’in-
undació	que	comporta	el	pont	del	tren	
sobre	el	Besòs	a	Sant	Adrià	de	Besòs	
(Barcelonès)
Tram. 250-00968/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	concilia-
ció	de	la	vida	laboral,	familiar	i	personal	
i	els	bons	usos	del	temps
Tram. 250-00975/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	millora	
de	la	trama	urbana	al	pas	de	l’autopista	
C-31	entre	Montgat	i	Barcelona
Tram. 250-00976/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	millo-
res	horàries	i	tarifàries	del	servei	Avant	
de	Renfe	entre	Lleida	i	Barcelona
Tram. 250-00977/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’aïllament	
tèrmic	dels	edificis
Tram. 250-00972/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’un	senyal	de	circulació	que	avisi	dels	
punts	negres	de	la	xarxa	de	carreteres	
i	autopistes
Tram. 250-00973/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	gratuïtat	
del	transport	públic	per	a	les	persones	
amb	discapacitat	intel·lectual	a	la	Selva
Tram. 250-00974/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’IES	Ridaura	a	Castell	-	Plat-
ja	d’Aro	(Baix	Empordà)
Tram. 250-00981/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	peatge	
de	l’autopista	C-32	entre	el	Maresme	i	
el	Barcelonès
Tram. 250-00982/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	resta-
bliment	del	servei	d’atenció	mèdica	al	
nucli	de	Riells	del	Fai,	a	Bigues	i	Riells	
(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00983/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	situació	
de	saturació	dels	òrgans	judicials
Tram. 250-00978/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	reforça-
ment	i	la	creació	de	jutjats	penals
Tram. 250-00979/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	d’especialistes	en	salut	mental	als	
òrgans	judicials
Tram. 250-00980/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	declara-
ció	del	2009	com	a	Any	Monturiol
Tram. 250-00986/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	sub-
vencions	a	col·lectius	i	entitats	d’àmbit	
territorial	superior	al	de	Catalunya
Tram. 250-00987/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Soli-
daritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	llengua	
del	text	de	les	proves	d’accés	a	la	uni-
versitat
Tram. 250-00984/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 27416).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2008 al 17.06.2008).

Finiment del termini: 18.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 12.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’una	quarta	pista	a	l’aeroport	
de	Barcelona
Tram. 250-00985/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.



16 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 283

40

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’inventari,	
la	classificació,	el	partionament	i	la	fita-
ció	sobre	el	terreny	de	les	carrerades,	
les	cabaneres	i	les	altres	vies	pecuàries	
de	l’Alt	Pirineu	i	Aran
Tram. 250-00990/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	sector	
de	la	vinya	i	el	vi
Tram. 250-00991/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	serveis	
sanitaris	de	Santa	Coloma	de	Gramenet	
(Barcelonès)
Tram. 250-00988/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	dels	serveis	sanitaris	de	Cànoves	
i	Samalús	(Vallès	Oriental)
Tram. 250-00989/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	incorpo-
ració	d’un	psicòleg	o	psicòloga	i	d’un	
psicòleg	o	psicòloga	infantil	de	manera	
permanent	als	centres	d’acollida	per	a	
víctimes	de	la	violència	de	gènere
Tram. 250-00994/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	freqüèn-
cia	de	pas	dels	trens	de	passatgers	de	
la	línia	Lleida	-	Manresa
Tram. 250-00995/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’ampliació	
de	la	comissaria	dels	Mossos	d’Esqua-
dra	de	l’aeroport	del	Prat	de	Llobregat	
(Baix	Llobregat)
Tram. 250-00992/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	foment	
de	seccions	de	literatura	romanesa	a	les	
biblioteques	públiques	de	les	poblaci-
ons	amb	més	implantació	d’aquesta	co-
munitat
Tram. 250-00993/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Fascicle segon
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tas-
ques	d’assessorament	al	Departament	
d’Interior,	Relacions	Institucionals	i	Par-
ticipació
Tram. 250-00998/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tas-
ques	d’assessorament	al	Departament	
de	Cultura	i	Mitjans	de	Comunicació
Tram. 250-00999/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tasques	
d’assessorament	al	Departament	de	Go-
vernació	i	Administracions	Públiques
Tram. 250-00996/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tasques	
d’assessorament	al	Departament	de	
Salut
Tram. 250-00997/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	vulnera-
ció	dels	drets	humans	en	la	venda	d’ar-
mament
Tram. 250-01002/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	estudi	sobre	les	escoles	de	mú-
sica
Tram. 250-01003/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi-
tats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tasques	
d’assessorament	al	Departament	d’Agri-
cultura,	Alimentació	i	Acció	Rural
Tram. 250-01000/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	tasques	
d’assessorament	al	Departament	d’Ac-
ció	Social	i	Ciutadania
Tram. 250-01001/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra-
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	rebaixa	
del	tipus	de	l’impost	sobre	el	valor	afe-
git	aplicat	al	gasoil	agrícola
Tram. 250-01006/08

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	suport	al	
consorci	Ripollès	Desenvolupament
Tram. 250-01007/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	del	batxillerat	nocturn	a	l’institut	
Eugeni	d’Ors,	de	Vilafranca	del	Penedès	
(Alt	Penedès)
Tram. 250-01004/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi-
tats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	mante-
niment	del	batxillerat	nocturn	a	l’institut	
Pere	Vives	i	Vich,	d’Igualada	(Anoia)
Tram. 250-01005/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi-
tats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	del	servei	de	ferrocarrils	a	la	pro-
víncia	de	Girona
Tram. 250-01010/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	la	variant	de	Ribes	de	Freser	
a	la	carretera	N-152
Tram. 250-01011/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	control	
de	les	cabres	assilvestrades	de	l’àrea	
de	Rodes,	Sant	Romà	de	Tavèrnoles	i	
Botella	(Pallars	Sobirà)
Tram. 250-01008/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	repara-
ció	de	la	coberta	de	l’IES	Abat	Oliba,	de	
Ripoll
Tram. 250-01009/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	utilitza-
ció	de	pintura	antilliscant	en	les	mar-
ques	de	senyalització	horitzontal	de	la	
xarxa	viària
Tram. 250-01014/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	resolu-
ció	del	col·lapse	judicial	de	Lleida	(Se-
grià)
Tram. 250-01015/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Se-
guretat Ciutadana.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	del	túnel	de	Toses	a	la	carretera	
N-152
Tram. 250-01012/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	seguretat	per	a	motoris-
tes	i	ciclistes
Tram. 250-01013/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condicio-
nament	i	la	millora	del	tram	Prades	-	Vila-
nova	de	Prades	de	la	carretera	TV-7005
Tram. 250-01018/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’habilita-
ció	de	la	via	de	comunicació	entre	la	
carretera	T-710	i	la	variant	de	Falset	de	
la	carretera	N-420
Tram. 250-01019/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	lluita	
contra	la	malaltia	de	Parkinson
Tram. 250-01016/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	condici-
onament	i	la	millora	del	tram	Les	Borges	
del	Camp	-	La	Granadella	de	la	carrete-
ra	C-242
Tram. 250-01017/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxille-
rat	nocturn
Tram. 250-01024/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	els	ajuts	
per	a	implantar	mesures	d’estalvi	i	mi-
llorar	l’eficiència	de	l’ús	de	l’aigua	en	el	
sector	turístic
Tram. 250-01025/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	pas	a	ni-
vell	de	Roda	de	Barà	(Tarragonès)
Tram. 250-01022/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	senyalit-
zació	del	nus	viari	de	la	carretera	C-61	a	
Arenys	de	Mar	(Maresme)
Tram. 250-01023/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	l’amplia-
ció	dels	serveis	del	CAP	Sant	Feliu,	de	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-01028/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	obres	
del	tram	Vilademuls	-	Bàscara	-	Pontós	
de	la	línia	del	TGV
Tram. 250-01029/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	subven-
cions	per	a	recuperar	la	memòria	de	la	
Guerra	de	Successió	i	aprofundir	en	el	
sentit	de	la	Diada	Nacional
Tram. 250-01026/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	les	inversi-
ons	i	la	plantilla	de	l’Hospital	Joan	XXIII,	
de	Tarragona
Tram. 250-01027/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	inclusió	
del	Museu	Etnogràfic	de	Ripoll	dins	el	
Museu	de	Societat	(Museu	Catalònia)
Tram. 250-01032/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	recupe-
ració	del	monument	de	les	Quatre	Co-
lumnes,	de	Puig	i	Cadafalch
Tram. 250-01033/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’estació	depuradora	d’ai-
gües	residuals	d’Ainet	de	Cardós	(Pa-
llars	Sobirà)
Tram. 250-01030/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’abasta-
ment	d’aigua	al	Priorat
Tram. 250-01031/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Ha-
bitatge.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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3.10.25.

Proposta	de	resolució	sobre	la	masia	de	
Can	Fargas,	de	Barcelona
Tram. 250-01036/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	el	Paratge	
Natural	d’Interès	Nacional	de	Pinya	de	
Rosa,	a	Blanes	(Selva)
Tram. 250-01037/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 26911 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías Sánchez, Portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez Serra, Enric Millo i Rocher, diputats, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal que sigui substanciada a la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge: 

ExPosiCió dE motius

La finca Pinya de Rosa de Blanes (La Selva) va ser de-
clarada Paratge Natural d’Interès Nacional per la Llei 
25/2003, de 4 de juliol, que declara paratge natural d’in-
terès nacional la finca Pinya de Rosa, al terme munici-
pal de Blanes.

Aquesta declaració va ser fruit d’una mobilització ciu-
tadana que va reunir més de 18.000 signatures i que 

Proposta	de	resolució	sobre	les	reser-
ves	de	sòl	de	l’eix	transversal	ferroviari
Tram. 250-01034/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.

Proposta	de	resolució	sobre	l’adequa-
ció	de	les	instal·lacions	dels	camps	de	
futbol	del	Polvorí,	la	Bàscula	i	Ibèria,	de	
Barcelona
Tram. 250-01035/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 10.06.2008.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 17.06.2008 al 26.06.2008).

Finiment del termini: 27.06.2008; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 10.06.2008.
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Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	targeta	sanitària
Tram. 250-01038/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 27010 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

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 - Par-
tido 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 para que 
sea substanciada en la Comisión de Salud

ExPosiCión dE motivos

La calidad asistencial en materia de salud pasa por crear 
las condiciones para que todas las Administraciones 
Públicas puedan dar un servicio público de calidad al 
ciudadano independientemente de la Comunidad Au-
tónoma en la que resida o en la que requiera atención 
sanitaria durante un desplazamiento.

En este sentido, las distintas Administraciones sanitari-
as deberán garantizar que las correspondientes tarjetas 
sanitarias sean compatibles en todas las Comunidades 
Autónomas y que presenten todos los datos del paciente 
imprescindibles para que éste sea atendido en cualquier 
punto de España.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

ProPuEsta dE rEsoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a realizar las modificaciones necesarias en el 
modelo de tarjeta sanitaria que extiende el Servei Catalá 
de la Salut para que conste el número de afiliación de 
la Seguridad Social.

Palau del Parlament, 3 de junio de 2008

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

després va unir a totes les formacions polítiques en el 
Parlament de Catalunya per dotar la finca d’aquest rè-
gim de protecció especial.

Cinc anys després la finca ha canviat de titularitat sen-
se que la Generalitat hagi exercit el dret de tempteig 
que té sobre la finca. La finca ha estat adquirida per 
un ciutadà rus que té previst destinar-la a ús particular. 
Malgrat això, la Generalitat encara pot exercir el dret 
de retracte fins els sis mesos següents a la inscripció de 
la transmissió en el Registre de la Propietat.

Durant aquests cinc anys des de que es va aprovar la 
llei de Pinya de Rosa la Generalitat no ha realitzat les 
actuacions que preveia la Llei. Així, a hores d’ara encara 
no s’ha fet la delimitació de l’espai, no s’ha constituït 
l’òrgan rector i no s’ha establert un pla rector d’ús, gestió 
i protecció de la finca.

La principal preocupació ara es concreta en el possible 
tancament de la finca que tradicionalment ha estat obert 
a l’accés dels blanencs i la preservació del Jardí Botànic 
Tropical. Aquest darrer preocupa especialment perquè 
el jardí conté espècies científicament molt valuoses en 
el món de la botànica i és un referent internacional.

Malauradament, als treballadors del jardí ja se’ls ha 
comunicat el tancament i l’acomiadament i la preser-
vació de les espècies del jardí perilla, tot i l’obligació 
de mantenir aquest jardí obert.

La Finca Pinya de Rosa té un nivell de protecció espe-
cial i la Generalitat ve obligada a preservar els elements 
naturals que van motivar la declaració de Paratge Natu-
ral d’Interès Nacional.

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

ProPosta dE rEsoluCió

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

1. Aprovar, en el termini màxim d’un mes, els límits 
geogràfics i la concreció topogràfica del paratge natural 
Finca Pinya de Rosa

2. Constituir, en el termini màxim d’un mes, el Con-
sell Rector que ha de gestionar el paratge natural Finca 
Pinya de Rosa.

3. Aprovar i publicar, en el termini màxim d’un mes 
un cop constituït el consell Rector, el Pla Rector d’ús, 
gestió i protecció del paratge natural Finca Pinya de 
Rosa el qual garanteixi absolutament: 

a. La preservació de l’accés públic, com a espai de vi-
sita, a la finca Pinya de Rosa de Blanes i eviti així el 
seu tancament.

b. La preservació del Jardí Botànic Tropical de la Finca 
Pinya de Rosa i de les espècies d’alt valor científic que 
conté.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2008

Carina Mejías Sánchez, Santi Rodríguez i Serra, Josep 
Enric Millo i Rocher
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amb els principals ports catalans, Barcelona i Tarrago-
na, ja que la proximitat a aquests ports constitueix un 
gran avantatge competitiu.

El Pla d’Aeroports de Catalunya preveu diverses actua-
cions en aeroports i aeròdroms a l’interior de Catalunya. 
A l’entorn d’Igualada es donen les condicions per tal de 
construir un nou aeroport especialitzat en càrrega aèria, 
amb suficient superfície per les activitats logístiques i 
bones comunicacions per carretera amb els principals 
ports de Catalunya, amb una bona situació geogràfica 
per atraure mercaderies de l’interior de la península i a 
prop del futur Eix Transversal Ferroviari.

Aquesta infraestructura permetrà trencar la dinàmica 
d’estancament del creixement d’aquesta modalitat de 
transport que pateix Catalunya oferint als operadors les 
màximes prestacions i significarà un gran motor gene-
rador d’activitat al seu entorn que potenciarà l’economia 
de la zona i de tota la Catalunya Central, facilitant la 
creació d’indústria i d’activitat econòmica.

Aquest aeroport a part d’estar especialitzat en la càrre-
ga podria operar com aeroport corporatiu empresarial 
sense les limitacions actuals que també existeixen al 
Prat.

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

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la construcció d’un nou aeroport 
especialitzat en la càrrega aèria a l’entorn d’Igualada 
que alhora pugui operar com aeroport corporatiu em-
presarial.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	la	creació	
d’una	línia	d’autobús	entre	Gavà	i	l’ae-
roport	de	Barcelona
Tram. 250-01041/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya

Reg. 27074 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió de Política 
Territorial: 

Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	d’un	aeroport	especialitzat	en	
càrrega	aèria	a	Igualada	(Anoia)
Tram. 250-01040/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27020 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució 
per tal de ser substanciada a la Comissió de Política 
Territorial: 

ExPosiCió dE motius

La càrrega aèria és un sector de vital importància eco-
nòmica. L’aeroport de Barcelona és dels tres aeroports 
principals catalans el que concentra la major part del 
volum de mercaderies transportades amb 96.769 tones 
durant l’any 2007. Els aeroports de Girona i Reus tenen 
un volum pràcticament residual amb 234 tones trans-
portades a Girona l’any 2007 i només 11,2 tones a Reus. 
El cas de Girona és molt significatiu perquè l’any 2007 
les operacions de càrrega es van reduir a la meitat.

Les 96.769 tones de càrrega aèria a Barcelona queden 
encara molt lluny de les més de 322.000 tones que van 
passar per l’aeroport de Barajas-Madrid l’any 2007.

La càrrega aèria té varies limitacions a l’Aeroport del 
Prat que l’impedeixen créixer. Per una banda l’actual 
terminal de càrrega no disposa de suficient espai per 
poder créixer. Tot i les 50 Ha que es preveuen pel centre 
de càrrega en el pla de la Ciutat Aeroportuària, aquestes 
són poques respecte a les 200 hectàrees previstes per 
càrrega i logística a l’Aeroport d’Alguaire. També les 
operacions nocturnes dels avions de càrrega represen-
ten una gran incomoditat pels veïns dels municipis al 
voltant de l’aeroport i com a factor principal, la gran 
demanda d’operacions de vols comercials de passatgers 
limita molt els slots disponibles per operacions de càr-
rega.

Aquestes limitacions han portat a que molta de la càr-
rega que avui no te entrada pel Prat s’hagi derivat a 
aeroports com el de Saragossa que ha experimentat crei-
xements del 239%. El volum de tones transportades al 
Prat l’any 2007 es va quedar per sota de les previsions 
de creixement del Pla d’Aeroports de Catalunya.

Tots aquests factors ens indiquen que Catalunya neces-
sita un nou aeroport especialitzat en la càrrega aèria en 
l’entorn metropolità i que alhora estigui ben comunicat 
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ExPosiCió dE motius

La posada en marxa de la línia d’alta velocitat que uneix 
Barcelona i Madrid ha significat un gran increment del 
nombre de nous usuaris del ferrocarril atrets per les pres-
tacions d’aquest sistema de transport enfront a l’avió.

Per altre banda, també han començat a operar el nous 
trens regionals que uneixen les capitals catalanes a tra-
vés de la xarxa d’alta velocitat.

Aquest increment d’usuaris ha fet que, tot i la venta on 
line, siguin moltes més les persones que es desplacen 
a les estacions per adquirir els seus bitllets d’AVE, ja 
sigui en venda anticipada o immediata o per demanar 
informació.

Pel contrari, Renfe no ha incrementat les plantilles d’a-
tenció al públic a les principals estacions catalanes, 
donant com a resultat que alguns usuaris s’han queixat 
d’esperes de més de dues hores per adquirir un bitllet.

La satisfacció dels usuaris pel bon servei que presta l’AVE 
i l’estalvi de temps que comporta en els desplaçaments es 
perd totalment amb les llargues esperes que s’han de fer 
en alguns casos per adquirir bitllets o rebre informació.

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

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat i a l’operadora 
Renfe que incrementi les plantilles destinades a l’atenció 
al públic per la venda de bitllets i informació a les prin-
cipals estacions de Barcelona per tal de donar resposta 
a la major afluència de públic com a conseqüència de 
l’entrada en servei de les línies de l’AVE.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	el	millora-
ment	de	l’atenció	sanitària	a	Esplugues	
de	Llobregat	(Baix	Llobregat)
Tram. 250-01043/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 27082 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

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 - Par-
tido 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 para que 
sea substanciada en la Comisión de Salud.

ExPosiCió dE motius

L’aeroport del Prat pateix un dèficit de comunicacions 
amb el seu entorn. El servei ferroviari és deficient, amb 
unes instal·lacions obsoletes i amb una regularitat tam-
bé deficient ja que és la línia més afectada per talls de 
servei i averies de la xarxa de rodalies de Barcelona. 
Tanmateix, el servei de metro està encara lluny d’arribar 
a les terminals aeroportuàries.

Per altre banda l’aeroport està connectat amb diverses 
línies d’autobús. L’aerobús amb un cost de 4,05 euros 
per trajecte és el més utilitzat, però només connecta 
amb la ciutat de Barcelona. Un altre autobús l’L46 con-
necta l’aeroport amb la Plaça Espanya de Barcelona a 
un preu més assequible ja que forma part del sistema 
tarifari integrat de l’AMB.

A part de les connexions amb altres capitals catalanes 
y Andorra, l’aeroport està molt mal connectat amb els 
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tret 
d’una línia al Prat de Llobregat i un altre a Sant Joan 
Despí.

Municipis densament poblats con Gavà, Viladecans, Cas-
telldefels, Cornellà, Esplugues de Llobregat o Sant Boi 
que superen tots ells els 50.000 habitants no disposen 
d’una connexió directa amb l’aeroport del Prat, havent de 
fer transbordaments ja sigui en ferrocarril o en autobús.

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

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que atesa la seva participació en els òrgans de 
Govern de l’Autoritat del Transport Metropolità, impulsi 
la creació d’una nova línia d’autobús que uneixi el mu-
nicipi de Gavà amb l’aeroport del Prat.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Josep Llobet i Navarro

Proposta	de	resolució	sobre	l’increment	
de	la	plantilla	d’atenció	al	públic	a	les	
estacions	de	tren	de	Barcelona
Tram. 250-01042/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27075 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Josep Llobet Navarro, Portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra presenta la següent Proposta de resolució per tal 
de ser substanciada a la Comissió de Política Territorial: 
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ExPosiCión dE motivos

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, estable-
ce en el Anexo III, referido al horario escolar, expresado 
en horas, correspondiente a los contenidos básicos de 
las enseñanzas mínimas para la Educación primaria 
que los «contenidos referidos a estructuras lingüísticas 
que puedan ser compartidos por varias lenguas en un 
mismo ciclo podrán impartirse de manera conjunta. En 
este caso, si la lengua de enseñanza de estas estructuras 
comunes fuera diferente del castellano, deberá garan-
tizarse que el alumnado recibe enseñanzas de lengua 
y literatura castellana o en lengua castellana en un nú-
mero de horas no inferior al que corresponda al área en 
aplicación de los criterios anteriores.»

De acuerdo con dicho Decreto, el Departamento de Edu-
cación de la Generalitat envió a los centros de primaria 
de toda Cataluña una carta en la que se les instaba a 
especificar de qué manera iban a compensar el que las 
estructuras lingüísticas se hayan de realizar siempre 
en catalán y garantizar el cumplimiento de una tercera 
hora de castellano.

A pesar de haber actuado de manera correcta y en es-
tricta observancia de la ley, el mismo Departamento ha 
cambiado de opinión a las pocas horas de conocerse 
públicamente la existencia de dichas instrucciones re-
mitidas a los centros de primaria y decidido posponer el 
cumplimiento de la ley hasta el curso 2009-2010.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

ProPuEsta dE rEsoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a hacer cumplir el Real Decreto 1513/2006, de 
7 de diciembre, de enseñanzas mínimas de la educación 
primaria, y garantizar la docencia de una tercera hora 
de castellano o en lengua castellana en la educación 
primaria a partir del próximo curso 2008-2009.

Palau del Parlament, 4 de junio de 2008

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

ExPosiCión dE motivos

El importante crecimiento de la población en muchos 
municipios de Cataluña está produciendo en los últimos 
tiempos una situación de colapso en múltiples servici-
os públicos, especialmente en el área de la educación, 
las prestaciones sociales y la sanidad, que necesita ser 
resuelta urgentemente.

En este contexto, en el municipio de Esplugues de Llo-
bregat se ha constatado un empeoramiento de la calidad 
de la atención primaria debida fundamentalmente a la 
falta de una actualización de los recursos de personal 
en relación al aumento de población en este municipio 
durante los últimos años.

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

ProPuEsta dE rEsoluCión

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

1. Ampliar la plantilla de médicos de todas las espe-
cialidades en los Centros de Atención Primaria Can 
Vidalet y Lluís Millet de Esplugues de Llobregat.

2. Realizar un estudio actualizado de las necesidades 
asistenciales en materia de salud del municipio de Es-
plugues de Llobregat.

3. Priorizar en base a los resultados de dicho estudio y 
en el marco de sus actuaciones, la ampliación y mejora 
de los servicios sanitarios en Esplugues de Llobregat.

Palau del Parlament, 4 de junio de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	compli-
ment	del	Reial	decret	1513/2006,	pel	qual	
s’estableixen	els	ensenyaments	mínims	
en	educació	primària
Tram. 250-01044/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 27146 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

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 - Par-
tido 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 para que 
sea substanciada en la Comisión de Educación y Uni-
versidades.
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ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a ubicar definitivament una nova oficina d’aten-
ció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra al barri de la 
Barceloneta del districte de Ciutat Vella de Barcelona, 
dotant-la de la infrastructura, el pressupost, el personal 
i els agents del cos de Mossos d’Esquadra corresponents 
que ha de millorar, en la proximitat, el servei a tots 
aquelles persones que ho requereixin, la qual cosa ha de 
comportar la millora del servei d’atenció a la comissaria 
de l’Àrea Bàsica Policial de Ciutat Vella.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Anna Figueras i Ibañez
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	la	modifi-
cació	de	la	normativa	relativa	als	càm-
pings
Tram. 250-01046/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27166 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE trEball, indústria, Co
mErç i turismE

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Benet Maimí i Pou, 
diputat del Grup Parlamentari 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

La majoria de turistes que arriben a Catalunya i tenen 
previst allotjar-se en càmpings, ho fan via carretera; és 
a dir per a arribar-hi des del nord i centre d’Europa han 
de travessar tot el continent, però el país que s’hi ha de 
pernoctar per la seva grandària i ubicació estratègica 
és França.

Si a França el concepte de càmping ha evolucionat en 
el sentit d’admetre canvis conceptuals i també estruc-
turals, comportant que cada cop més el campista que 
ve d’Europa ja no viatja amb la clàssica Roullote, i cada 
cop menys amb el tendal, busca més comoditat i confort 
que troba, a la resta d’Europa, en els bungalows. És a dir 
ja no porta l’habitacle a sobre sinó el que vol és gaudir 
de la natura i torbar-hi uns allotjaments més evolucio-
nats als nous temps.

Atès que a Catalunya la normativa vigent en matèria de 
càmpings no s’ajusta a les necessitats actuals del sector 
i dels usuaris,

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’obertura	
d’oficines	d’atenció	al	ciutadà	dels	Mos-
sos	d’Esquadra	a	Barcelona
Tram. 250-01045/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27165 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE justíCia, drEt i sEgurEtat 
Ciutadana

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 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent

ProPosta dE rEsoluCió sobrE l’obErtura dE novEs ofi
CinEs d’atEnCió al Ciutadà dEls mossos d’Esquadra a 
barCElona

ExPosiCió dE motius

Els districtes de Ciutat Vella i l’Eixample concentren 
gairebé el 50% dels delictes i faltes comesos a la ciutat 
de Barcelona. Això es deu a la important activitat turís-
tica i econòmica d’aquestes zones, que mou un volum 
molt destacat de persones.

Precisament per aquest alt volum de fets denunciables, 
i també per la centralitat de la seva ubicació, són habi-
tuals els llargs temps d’espera per poder efectuar una 
denúncia a la comissaria de l’Àrea Bàsica Policial de 
Ciutat Vella.

Tenint en compte aquestes cues habituals, l’alt volum de 
gent que transita per aquesta zona de la ciutat i la impor-
tància d’oferir un bon servei als afectats que comporti, 
també, una bona imatge de Catalunya i Barcelona al 
món –i que per tant, requereix que els turistes que han 
patit una falta o un delicte puguin efectuar la denún-
cia de manera ràpida– veu necessari l’obertura d’una 
oficina d’atenció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Ciutat Vella.

Els mesos d’estiu s’ubica provisionalment una oficina 
mòbil de d’atenció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra al 
barri de la Barceloneta donat que és on s’hi concentren 
la majoria de fets denunciables.

En l’actualitat el barri de la Barceloneta és altament 
freqüentat durant tot l’any per un alt nombre de per-
sones procedents d’altres parts del món així com del 
propi país.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent
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del pou d’atac de Can Roca. De fet, en aquest moments 
ja és perfectament perceptible l’espai que haurà de per-
metre la penetració d’ambdues tuneladores.

Un dels compromisos que va adquirir GISA amb l’Ajun-
tament de Terrassa va ser l’elaboració d’un «Estudi de 
soroll a l’àmbit del pou d’atac del dipòsit de Can Roca 
del projecte de perllongament dels FGC a Terrassa». 
L’estudi hauria de fer referència a l’impacte acústic que 
es produirà a partir de l’entrada en funcionament de les 
tuneladores.

El gener de 2008 es va lliurar aquest informe que arriba 
a les següents conclusions:

– «L’objectiu de qualitat acústica és no superar els ni-
vells de soroll de 65 dBA durant el dia i 55 dBA durant 
la nit, tal i com es recomana en el Mapa de Capacitat 
Acústica de Municipi.

– Els nivells de soroll previstos durant les obres úni-
cament es superen pels receptors núm. 1 i 2 (en horari 
nocturn) en les plantes 4, 5 i 6 del receptor núm. 1 i per 
les plantes 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (>55 dBA) per al receptor 
núm. 2. Per aquest motiu es proposa construir una pan-
talla acústica com a mesura correctora de 2,5 metres 
d’alçada que disminueix els valors obtinguts per sota 
de 55 dBA.

– Es proposa realitzar un seguiment acústic de les obres 
24 hores del dia per tal de verificar i garantir que els ni-
vells de soroll reals a l’obra s’adapten a la modelització 
realitzada del programa Cadna, ja que en molts casos, el 
nivell sonor resultant de la maquinària i les activitat de 
l’obra són superiors als que resulten del nivell de potèn-
cia calculat (a causa del mal estat de la maquinària).

– L’impacte sonor més important a l’entorn dels habitatges 
estudiats, relacionat amb les obres objecte de l’estudi. És 
la circulació de vehicles pesants que accediran i sortiran 
per la futura orbital. Els principals problemes de soroll a 
l’Avinguda Lacetània són deguts a l’accés a les obres dels 
vehicles pesants. Per aquest motiu es proposa com a mesu-
ra correctora canviar el circuït dels camions per realitzar 
el transport de terres, allunyant-los dels receptors poten-
cials, o bé disminuir la IMD dels vehicles pesants durant 
la nit fins a garantir nivells de soroll tolerables. També 
es recomana abassegaments de terres durant la nit a les 
parcel·les situades al costat del pou d’atac i transporta-les 
durant el matí mitjançant la maquinària.

– La construcció de l’orbital previst a l’àmbit implicat 
implica un augment significatiu dels nivells de soroll 
dels edificis situats enfront del pou d’atac. Comparant 
els valors resultants de la modelització conjunta de les 
obres, accés a les obres i orbital amb la modelització 
de l’orbital (únicament), s’observa que no hi ha dife-
rències significatives i que els nivells d’immissió sonora 
a l’ambient exterior previstos superen els objectius de 
qualitat sonora fixats, independentment de la presència 
de les obres».

Les conclusions finals, doncs, són poc encoratjadores. 
L’impacte de les obres sumat al de la B-40 dificulten 
extraordinàriament l’assoliment dels objectius fixats de 
qualitat acústica, fins i tot si s’incorporen íntegrament 
les mesures recomanades a l’informe.

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
la modificació de la normativa relativa a establiments 
de càmping a Catalunya per tal d’adequar-la a les ne-
cessitats del sector i dels usuaris.

Palau del Parlament, 22 maig de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	l’aplicació	
de	mesures	per	a	reduir	la	contaminació	
acústica	al	barri	de	Can	Roca,	de	Ter-
rassa	(Vallès	Occidental),	arran	de	l’ini-
ci	del	treball	de	les	tuneladores	de	les	
obres	de	prolongació	de	Ferrocarrils	de	
la	Generalitat
Tram. 250-01047/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27167 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

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 i 146 
presenten la següent

ProPosta dE rEsoluCió sobrE l’aPliCaCió mEsurEs PEr rE
duir la ContaminaCió aCústiCa En El barri dE Can roCa 
dE tErrassa (vallès oCCidEntal) arran dE l’iniCi dEl 
trEball dE lEs tunEladorEs a lEs obrEs dE ProlongaCió 
dE fErroCarrils dE la gEnEralitat dE Catalunya

ExPosiCió dE motius

Després d’un retard força significatiu, l’any 2007 es van 
iniciar de manera efectiva les obres de perllongament de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) a Terrassa (Vallès Occidental), que dotaran la 
ciutat de tres noves estacions (Vallparadís-UPC, Estació 
del Nord i Can Roca), permetran fer intercanvi amb la 
línia C-4 de rodalies de Renfe i faran arribar aquesta 
línia fins al barri de Can Roca.

El perllongament de la línia d’FGC a Terrassa suposarà 
tota una transformació de la mobilitat en el transport 
públic en aquesta ciutat. Així, aquesta actuació contri-
buirà a millorar tant les connexions entre Terrassa, la 
comarca del Vallès Occidental, Barcelona i l’àrea me-
tropolitana, com els moviments interns al municipi, ja 
que la ciutat comptarà amb una xarxa de metro pròpia, 
integrada en el sistema de transport metropolità.

El sistema de perforació amb tuneladora ha estat el fi-
nalment escollit per a l’execució dels dos túnels. Les 
dues tuneladores iniciaran la perforació del subsòl des 



16 de juny de 2008 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 283

58

TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

comercialitzen. En aquest sentit, la Ribera d’Ebre és una 
de les comarques del nostre país que produeix fruita 
dolça de gran qualitat i, per aquest motiu, és una de les 
fonts d’ingrés de molts dels seus municipis. A part de la 
fruita dolça també s’hi produeix oli d’alta qualitat.

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. Dur a terme una campanya específica de promoció 
dels productes del camp de la Ribera d’Ebre.

2. Destinar ajuts específics per a la promoció d’aquests 
productes de cara a l’exterior.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	preu	del	
carburant	en	el	sector	pesquer
Tram. 250-01049/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27169 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió d’agriCultura, ramadEria 
i PEsCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Esteve Orriols i Sen-
dra, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb allò que es preveu als article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució

ProPosta dE rEsoluCió sobrE El PrEu dEl Carburant En 
El sECtor PEsquEr

ExPosiCió dE motius

Com és sabut l’any 2005 hi va haver una vaga que va 
comportar el tancament d’alguns ports en protesta pels 
preus del gas-oil.

La vaga es va acabar signant uns acords amb el Govern 
de l’Estat, entre els que s’incloïa que aquest pagaria unes 
quantitats als armadors, els anomenats «mínimis», és 
dir els diners que el Govern de l’Estat o de la Generali-
tat poden pagar sense donar explicacions a Brussel·les. 
En el conveni signat per la ministra amb la Federació 
Espanyola de Confraries de Pescadors s’estipulava la 
quantitat de 0,095 cèntims d’euro per litre de gas-oil 
durant el període d’un any.

Transcorreguts quasi tres anys des d’aquell compromís 
i en plena mobilització espanyola i europea per l’incre-

En unes obres de característiques similars, per bé que 
gestionades per Adif, a l’Hospitalet, concretament al 
barri del Gornal, es va optar per reforçar les finestres de 
dos blocs d’habitatges de primera línia amb doble vidre, 
independentment de mesures aconsellades per informes 
previs, arran de les obres de construcció del Tren d’Alta 
Velocitat. Sembla lògic, doncs, plantejar mesures homo-
logables per a circumstàncies quasi idèntiques.

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. Desplegar íntegrament les mesures correctores pro-
posades en l’Estudi de soroll a l’àmbit del pou d’atac del 
dipòsit de Can Roca del projecte de perllongament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa.

2. Incorporar doble vidre en totes les finestres de la 
façana de l’Avinguda de Lacetània, de Terrassa, dels ha-
bitatges qualificats com a vulnerables en l’estudi abans 
esmentat.»

Palau del Parlament, 3 de juny de 2008

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	promo-
ció	dels	productes	del	camp	de	la	Ribe-
ra	d’Ebre
Tram. 250-01048/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27168 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió d’agriCultura, ramadEria 
i PEsCa

Oriol Pujol i Ferrusola,Portaveu, i Xavier Pallarès i Po-
vill, 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

ExPosiCió dE motius

Durant el passat mes d’abril es va donar a conèixer a 
l’opinió pública els problemes de la Central Nuclear 
d’Ascó, amb noticies aparegudes als diferents mitjans 
de comunicació, difusió d’imatges d’operaris i tècnics 
de la Central buscant fora del recinte nuclear possibles 
partícules radioactives, entre d’altres. En tot cas, s’ha 
donat una imatge de la Ribera d’Ebre que no es corres-
pon a la realitat.

Els pagesos d’aquesta comarca estan preocupats per la 
imatge que es pot tenir de la qualitat del producte que 
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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 impulsar 
les mesures necessàries per a donar suport i implemen-
tar els corresponents ajuts destinats als pagesos de les 
comarques de la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre que han 
vist com de la sequera es passava, en pocs dies, a les 
inundacions comportant la pèrdua de les seves collites 
i béns.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2008

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’eix	trans-
versal	ferroviari
Tram. 250-01051/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27171 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
i Josep Rull i Andreu, Diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent,

ProPosta dE rEsoluCió sobrE l’Eix transvErsal fErro
viari

ExPosiCió dE motius

L’Eix Transversal Ferroviari és una de les principals 
actuacions en matèria ferroviària inclosa en el Pla d’In-
fraestructures del Transport de Catalunya (PITC), que 
a data d’avui només té el suport explícit de 37 diputats 
d’aquest Parlament. El traçat d’aquesta infraestructura 
es troba definit en el Pla Territorial de Ponent, l’apro-
vació definitiva del qual prové d’un Acord de Govern 
GOV/94/2007, de 24 de juliol, publicat al DOGC nú-
mero 4982 de 5 d’octubre de 2007.

En el tram Lleida - Cervera, la proposta d’Eix Trans-
versal Ferroviari s’inicia a l’oest de Lleida. Les merca-
deries by passen pel sud de Lleida. Els viatgers entren 
a l’actual estació de Lleida i l’eix continua en paral·lel 
per l’A-2 fins a Cervera. El traçat aprovat afecta zo-
nes residencials i industrials dels municipis pels quals 
transcorre, passa per l’interior de nuclis de població i 
hipoteca polígons industrials ja aprovats. Fins i tot té 
una afectació sobre l’autovia A-2.

A dia d’avui, el govern de la Generalitat de Catalunya 
no ha tingut en compte la moció aprovada per la Dipu-

ment del preu del petroli per part del sector pesquer i 
del transport, encara no s’han fet efectius aquelles in-
demnitzacions compromeses.

Altres governs autonòmics han avançat aquelles quan-
titats per a donar suport al sector pesquer dels seus àm-
bits territorials mentre que a Catalunya no s’han pres 
mesures al respecte.

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

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a avançar a les confraries de pescadors catalanes 
les quantitats conveniades pel Govern de l’Estat amb 
la Federació Espanyola de Confraries de Pescadors re-
latives al consum de carburant pel període establer en 
l’esmentat conveni.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Esteve Orriols i Sendra
Portaveu del G.P. CiU Diputat del G.P. CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’establi-
ment	d’ajuts	per	als	pagesos	de	la	Ri-
bera	d’Ebre	i	el	Baix	Ebre	afectats	pel	
desbordament	de	l’Ebre
Tram. 250-01050/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27170 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió d’agriCultura, ramadEria 
i PEsCa

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Xavier Pallarès i 
Povill, 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

ExPosiCió dE motius

Durant aquestes dues darreres setmanes les intenses 
pluges caigudes a Catalunya i a la resta de l’Estat han 
significat que el nivell dels envasaments del riu Ebre 
hagin experimentat un important augment d’aigua.

Això ha comportat que des de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre s’hagin obert les comportes d’aquests 
embassaments, fet que ha produït, en molts casos, in-
undacions a poblacions de les comarques de la Ribera 
d’Ebre i del Baix Ebre.

Aquestes inundacions han perjudicat els conreus amb 
la consegüent pèrdua de producció de fruita. Les inun-
dacions també han causat danys en d’altres béns dels 
pagesos.
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Cal, a hores d’ara, una acció decidida de la Generalitat 
de Catalunya per eradicar del nostre país aquestes pos-
sibilitats de risc.

Certament aquesta no és una mesura ni una acció que 
pugui fer en exclusiva la Generalitat de Catalunya, però 
ha de portar l’abanderament, juntament amb els muni-
cipis afectats i els consells comarcals, de la seva eradi-
cació definitiva, i ha d’actuar en aquells casos en què hi 
tingui competència directa.

Existeixen, avui, tècniques diferents i diverses soluci-
ons materials que poden donar perfecte solució a aquest 
potencial risc per a les persones, per desgracia constatat 
en innombrables i lamentables ocasions.

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. Liderar, conjuntament amb els municipis i consells 
comarcals afectats per l’existència de passos a nivell 
en els seus respectius territoris, un procés d’eliminació 
d’aquests passos a nivell que eviti la pèrdua de vides 
humanes i els accidents que, sovint, es produeixen en 
aquests llocs.

2. Elaborar, conjuntament amb els ajuntaments, consells 
comarcals i entitats municipalistes, un cens de tots els 
passos a nivell existents a Catalunya.

3. En aquells casos en que sigui competència directa i 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, disposar les 
mesures administratives i pressupostàries que permetin 
calendaritzar i executar les obres corresponents d’eli-
minació dels passos a nivell existents, en el termini de 
temps més breu possible, abans del 2010.

4. Exigir al Govern de l’Estat que disposi les mesures 
administratives, econòmiques i pressupostàries neces-
sàries que permetin calendaritzar i executar les obres 
corresponents d’eliminació dels passos a nivell exis-
tents, en el termini de temps més breu possible, abans 
del 2010.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; 
Josep M. Pelegrí i Aixut,  Portaveu adjunt del G. P. de 
CiU; Josep Rull i Andreu, Diputat del G. P. de CiU

tació de Lleida en el Ple de 18 de novembre de 2005, ni 
tampoc les al·legacions dels diferents ajuntaments, con-
sells comarcals i de la mateixa Diputació presentades 
durant el desenvolupament del tràmit administratiu del 
Pla Territorial de Ponent en general i del projecte d’Eix 
Transversal Ferroviari en particular.

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) és 
l’ens públic de la Generalitat de Catalunya adscrit al De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques que 
està redactant el Pla director Urbanístic que hauria de 
garantir la disponibilitat de sòl necessari per a construir 
l’Eix Transversal Ferroviari. Es preveu que el projecte 
de reserva de sòl de l’Eix Transversal Ferroviari finalitzi 
durant l’any 2008.

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, en la tra-
mitació del Pla Director Urbanístic de l’Eix Transver-
sal Ferroviari, respectar el desenvolupament industrial 
i urbanístic de les poblacions que afecta, tal i com re-
comanen les al·legacions presentades pels municipis i 
consells comarcals.

Palau del Parlament, 14 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; 
Marta Alòs i Lòpez, Diputada del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’eliminació	
dels	passos	a	nivell
Tram. 250-01052/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27172 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Josep Rull i Andreu, diputat 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

Existeixen en el nostre país una innombrable quantitat 
de passos a nivell per a les vies del tren en els diferents 
territoris de Catalunya.

Desgraciadament han ocorregut molts fets lamentables 
amb pèrdues de vides humanes que mai s’haurien d’ha-
ver produït.
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ProPosta dE rosoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern a desplegar 
tots els mecanismes necessaris, tant des del punt de 
vista administratiu i tècnic com pressupostari, per tal 
de procedir al desdoblament de l’eix viari comprés entre 
les poblacions d’Alfarràs (Segrià) i Tàrrega (Urgell), 
en el termini de temps més breu possible, sempre dins 
d’aquesta legislatura.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; 
Josep M. Pelegrí i Aixut,  Portaveu adjunt del G. P. de 
CiU; Josep Rull i Andreu, Diputat del G. P. de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	l’elabora-
ció	d’un	pla	de	centres	escolars	de	pri-
mària	i	secundària	per	al	districte	de	
Sant	Martí,	de	Barcelona
Tram. 250-01054/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27174 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió d’EduCaCió i univErsitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Anna Figueras i 
Ibàñez, 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 següent:

ExPosiCió dE motius

Des de fa més de 3 anys el districte de Sant Martí de 
Barcelona, en concret els barris de Poblenou han sofert 
un augment de població importantíssim donat les nom-
broses promocions immobiliàries que s’hi ha ubicat. 
Aquest augment de població ha comportat també un 
augment de demanda de serveis educatius.

En els últims anys l’augment de la demana de serveis es-
colars en els barris del Parc i la Llacuna del Poblenou, la 
Vila Olímpica del Poblenou, Provençals del Poblenou, 
Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou, ha deixat 
palès el dèficit de places escolars que pateix l’esmentada 
zona del districte de Sant Martí.

Any rere any hi ha moltes famílies, residents a la zona 
esmentada, que se’ls assignen places d’ofici sense res-
pectar cap de les 6 opcions a que dóna dret l’Adminis-
tració.

Any rere any hi ha famílies, residents en aquesta zona 
del Districte de Sant Martí, que se’ls assignen places 
escolars fora de la seva àrea de proximitat a la qual 
l’administració els obliga a cenyir-se a l’hora de portar 
a terme la sol·licitud de preinscripció.

Any rere any l’Administració ha d’improvisar, en la 
zona del Poblenou, solucions com l’obertura de noves 

Proposta	de	resolució	sobre	el	desdo-
blament	de	l’eix	viari	comprès	entre	Al-
farràs	i	Tàrrega
Tram. 250-01053/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27173 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE PolítiCa tErritorial

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Josep M. Pelegrí i Ai-
xut, Portaveu adjunt, i Josep Rull i Andreu, diputat 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

Certament s’ha produït en el nostre país, en el nostre 
entorn i també en el món globalitzat una necessitat de 
millora de les infraestructures viàries i de comunicació, 
tant des del punt de vista del transport de persones com 
també pel transport de mercaderies.

Avui és impensable que un Govern no treballi, en aquest 
àmbit, amb visió de futur i amb la mirada posada en la 
millora d’aquestes comunicacions en el nostre país.

Un dels eixos viaris transcendentals en el nostre país, 
també especialment a les terres de Lleida i comarques 
de ponent, és l’eix viari entre Alfarràs (Segrià) i Tàrrega 
(Urgell), més enllà de la connexió fins a la població de 
Binèfar, a Osca, en territori aragonès, on la Generali-
tat de Catalunya no hi té competències, sense que això 
signifiqui no haver de perdre de vista el flux econòmic 
i social que aquets eix significa.

Determinades persones i institucions s’han pronunciat 
en el sentit de que el Govern ha de ser sensible a aquesta 
realitat territorial i han demanat el desdoblament de 
l’eix Alfarràs - Tàrrega.

Cal tenir en compte que aquest eix també ha de tenir 
la funcionalitat d’una millor connexió am el que és el 
Pirineus de Lleida i l’Aran.

L’actual construcció de l’aeroport d’Alguaire posa un 
element més sobre la taula que confirma i constata la 
necessitat que aquest eix sigui desdoblat i permeti, com 
ja s’ha anunciat, una millor connectivitat d’aquesta in-
fraestructura de comunicació terrestre.

Tampoc no podem deixar de banda la consideració del 
fet que aquest eix viari connecta les comarques de mun-
tanya per les parts respectives de la comarca del Segrià, 
la Noguera i el Pla d’Urgell, amb l’eix de l’autovia A-II, 
entre Lleida i Barcelona.

Per tot això el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, presenta la següent
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d’Infermer/a Especialista, essent les dues primeres es-
pecialitats reconegudes les de Salut Mental i la infer-
meria Obstètric– Ginecològica (matrona).

Tot i així, l’Especialitat d’Infermeria en Salut Mental no 
ha estat reconeguda com a categoria professional, posant 
en evident desavantatge aquells professionals formats en 
Salut Mental que exerceixen la seva especialització en 
l’àmbit laboral pertinent sense que se’ls reconegui, i 
desenvolupant les funcions per les que estan preparats, 
sense una categoria professional que els empari.

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:

– Reconèixer la categoria professional d’Infermer/a Es-
pecialista en Salut Mental.

– Regular les bases específiques que han de regir l’ad-
quisició i desenvolupament d’aquesta categoria profes-
sional, així com la seva carrera professional, en aquells 
àmbits on hi té competències.

Palau de Parlament, 22 maig 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Assumpció Laïlla i Jou
Portaveu del Grup Diputada de CiU

Proposta	de	resolució	sobre	el	batxi-
llerat	nocturn	a	l’IES	Torras	i	Bages,	de	
l’Hospitalet	de	Llobregat	(Barcelonès)
Tram. 250-01056/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27176 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió d’EduCaCió i univErsitats

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Meritxell Borràs i Solé 
Diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 134 i 135 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent:

ProPosta dE rEsoluCió sobrE El batxillErat noCturn a 
l’iEs torras i bagEs dE l’hosPitalEt dE llobrEgat

ExPosiCió dE motius

El batxillerat nocturn és una necessitat de primer ordre 
per a molts nois/es que volen estudiar i només poden 
fer-ho als vespres, principalment per motius laborals.

La Conselleria d’Educació ha decidit suprimir el bat-
xillerat nocturn a 20 centres de Catalunya, entre els 
quals es troba l’IES Torras i Bages del barri de Can 
Serra, a l’Hospitalet de Llobregat, durant el proper curs 
2008/2009.

línies educatives en centres escolars que no havien estat 
dissenyats per enquibir-les o bé els improvisats aug-
ments de ràtios en aules majoritàriament de P3.

El dèficit de places escolars d’ensenyament primari en 
l’actualitat es comença a traduir en un dèficit de places 
d’ensenyament secundari, al Poblenou, amb la qual cosa 
hi ha moltes famílies i nens que es veuran obligats a tor-
nar a passar per certes situacions que creen alts nivells 
de frustració, inseguretat, impotència i que allarga el 
problema d’una manera indefinida.

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 Ge-
neralitat a elaborar, en el termini màxim de 6 mesos, 
conjuntament entre les administracions implicades, re-
presentants veïnals, plataformes d’afectats i Consells 
escolars un nou pla de centres escolars tant de primària 
com de secundaria que contempli l’augment actual i 
futur de població que està gaudint la zona del districte 
de Sant Martí de Barcelona que compren els cinc barris 
que formen la zona del Poblenou, «Parc i la Llacuna del 
Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, Provençals del 
Poblenou, Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou», 
per a garantir la demanda real de places escolars que es 
genera en aquesta zona en constant creixement.

Palau del Parlament, 28 de maig de 2008

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

Proposta	de	resolució	sobre	el	reconeixe-
ment	de	l’especialitat	en	salut	mental	com	
a	categoria	professional	d’infermeria
Tram. 250-01055/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27175 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE la Comissió dE salut

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Assumpció Laïlla i 
Jou, diputada 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 sobrE El rEConEixEmEnt dE l’Es
PECialitat En salut mEntal Com a CatEgoria ProfEs
sional dE la infErmEria.

ExPosiCió dE motius

Des de l’any 1987, amb el Reial Decret 992/1987 de 3 
de juliol, per la qual es regula l’obtenció del títol d’in-
fermer especialista, queda regulada l’obtenció del Títol 
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Proposta	de	resolució	sobre	la	cons-
trucció	de	l’estació	depuradora	d’aigües	
residuals	dels	nuclis	del	Portell	i	Sant	
Ramon,	de	Sant	Ramon	(Segarra)
Tram. 250-01057/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 27177 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dE mEdi ambiEnt i habitatgE

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, Marta Alòs i Lòpez, 
i Ramon Espadaler i Parcerisas, diputats del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent

ExPosiCió dE motius

A 10 d’octubre de 2007 es va posar en coneixement de 
l’Agència Catalana de l’Aigua el mal estat de les fosses 
sèptiques del nucli de Portell i el poble de Sant Ramon, 
al municipi de Sant Ramon (Segarra)

El 22 de febrer del 2008 l’Agència Catalana de l’Aigua 
va posar en coneixement dels afectats que tenia previst 
construir una depuradora dins de l’escenari 2009-2014 
en el marc del Programa de Sanejament d’Aigües Resi-
duals Urbanes (PSARU) de l’Agència.

Atès que les aigües residuals dels nuclis del Portell i de 
Sant Ramon són tractades mitjançant fosses sèptiques 
- pous filtrants que, per infiltració, poden incrementar 
la concentració de compostos nitrogenats a l’aqüífer de 
Vicfret - Guissona, donat el seu insuficient tractament 
de depuració.

Atès que aquest aqüífer està ubicat en una zona vulne-
rable segons el Decret de designació de Zones vulne-
rables de contaminació per nitrats procedents de fonts 
agràries.

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 dur a ter-
me la construcció urgent de les Estacions Depurado-
res d’Aigües Residuals (EDAR) durant l’any 2009 en 
el nucli del Portell i Sant Ramon, al municipi de Sant 
Ramon (Segarra).

Palau del Parlament, 21 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del G. P. de CiU; Mar-
ta Alòs i Lòpez, Diputada del G. P. de CiU; Ramon 
Espadaler i Parcerisas, Diputat del G. P. de CiU

L’IES Torras i Bages és un centre amb una important i 
llarga trajectòria, més de 40 anys, on a més de formar 
nois/es, permet que els veïns/es del barri hi puguin des-
envolupar diferents activitats.

La supressió del primer curs del batxillerat nocturn su-
posarà que s’haurà de prescindir de 2 o 3 professors, 
així com del conserge en el torn de tarda - nit, afectant 
així els cursos de normalització lingüística que es fan 
un cop s’acaba l’horari escolar, i també la possibilitat de 
poder practicar esport a les instal·lacions del centre.

Aquesta supressió suposarà que molts nois/es hagin 
de prescindir,en molts casos, de continuar amb la seva 
formació.

Tenint en compte que la formació a distància és un com-
plement i no una substitució de la formació presencial.

Donat que en Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat es va arribar als següents 
acords, que van ser traslladats a la Conselleria d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya:

– La preocupació per les informacions que han expres-
sat els directors/es dels instituts Torras i Bages i Santa 
Eulàlia sobre la possible supressió de l’oferta de batxi-
llerat nocturn.

– Qualsevol decisió hauria de respondre a un procés 
de reflexió i anàlisis sobre la utilitat educativa i social 
d’aquests estudis.

– L’oferta formativa de la nostra ciutat s’acorda mitjan-
çant la Taula Mixta de Planificació.

– Pensem que l’actual oferta de Batxillerat nocturn que 
actualment es realitza a la ciutat és necessària.

Per aquests motius el Grup Parlamentari de convergèn-
cia i Unió presenta la següent

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a mantenir per al curs 2008/2009 
el primer de batxillerat nocturn de l’IES Torras i Bages 
de l’Hospitalet de Llobregat.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Meritxell Borràs i Solé
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU
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les prescripcions de la Llei 5/1995, i altres que en relació 
a la experimentació amb animals hagi pogut realitzar 
durant l’any.

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

ProPosta dE rEsoluCió

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

1. Modificar el Decret 214/1997 en el sentit de inclou-
re entre les funcions de la Comissió d’Experimentació 
Animal, la que descriu l’article 20 de la Llei 5/1995, i 
que consisteix en el seguiment de les accions que es 
desprenen de la pròpia llei.

2. Oferir als membres de la Comissió d’Experimentació 
Animal, totes les dades necessàries, per a poder complir 
les funcions que li han estat atribuïdes.

3. Publicar anualment una memòria sobre la experi-
mentació amb animals a Catalunya, en la que hi constin 
les dades bàsiques dels diferents tipus de centres exis-
tents, del nombre d’experiments amb animals autorit-
zats, dels no autoritzats, així com de les actuacions del 
propi Departament en relació a les prescripcions de la 
Llei 5/1995.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2008

Carina Mejías Sánchez Santi Rodríguez i Serra

Proposta	de	resolució	sobre	la	nego-
ciació	amb	el	Govern	de	l’Estat	sobre	
l’aplicació	de	l’Organització	Comuna	de	
Mercat	en	el	sector	vitivinícola	i	sobre	
l’elaboració	del	Pla	de	suport	de	Cata-
lunya
Tram. 250-01059/08

Presentació
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 27192 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Els grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 145 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent Proposta de resolució: 

ExPosiCió dE motius

Recentment s’ha aprovat pel Consell de Ministres de la 
Unió Europea la nova Organització Comuna de Mer-
cat (OCM) del Vi. El nou Reglament suposa un canvi 
important en la regulació del sector vitivinícola a ni-

Proposta	de	resolució	sobre	la	Comis-
sió	d’Experimentació	Animal
Tram. 250-01058/08

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 27188 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Carina Mejías Sánchez, Portaveu adjunt del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodrí-
guez Serra, diputat, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenta 
la següent Proposta de resolució per tal que sigui subs-
tanciada a la Comissió de Medi Ambient i Habitatge: 

ExPosiCió dE motius

El passat 28 de maig va comparèixer a la Comissió de 
Medi Ambient i Habitatge, d’aquest Parlament, re-
presentants de la Federació d’Entitats Pro Drets dels 
Animals i la Natura (FEDAN), els quals van posar en 
coneixement de la Comissió diverses circumstàncies re-
lacionades amb la Llei 5/1995, el seu desenvolupament 
reglamentari, i la seva aplicació.

La Llei 5/1995 de 21 de juny de protecció dels animals 
per a experimentació i per a altres finalitats científiques, 
va ser aprovada amb la finalitat de complementar el 
marc jurídic per a la protecció dels animals a Catalu-
nya. Entre les seves prescripcions, hi ha la creació de 
la Comissió d’Experimentació Animal quina finalitat 
és l’assessorament i el seguiment del que determina la 
mateixa llei.

Mitjançant el Decret 214/1997, es va determinar la com-
posició i funcions específiques de la Comissió d’Experi-
mentació Animal, per donar compliment a allò determi-
nat a la llei, però entre les funcions descrites no apareix 
el seguiment de les determinacions de la Llei 5/1995.

D’altra banda també s’evidencia que hi ha impediments 
pel desenvolupament de les funcions que el reglament 
atribueix a la esmentada comissió, en el sentit que 
s’oculten les dades essencials de les sol·licituds d’autorit-
zació de procediments, tot i que els membres d’aquesta 
comissió queden sotmesos a l’article 20.3 de la llei, pel 
que fa a la confidencialitat de les dades.

Finalment es considera oportú que en el marc del se-
guiment del que estableix, i a efectes informatius, seria 
enormement positiu poder disposar d’una memòria anu-
al sobre la experimentació amb animals a Catalunya, en 
la qual s’haurien de donar a conèixer les dades bàsiques 
pel que fa al nombre de centres, d’experiments amb ani-
mals autoritzats, etc.. així com de les actuacions del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge en relació a 
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la Vinya i el Vi en l’elaboració del Pla de Suport de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Miquel Iceta i Llorens, Anna Simó i Castelló, Jaume 
Bosch i Mestre, Portaveu GP SOC - CpC, Portaveu GP 
ERC, Portaveu GP ICV - EUiA 

Proposta	de	resolució	sobre	la	incor-
poració	d’una	casella	per	a	assenyalar	
l’opció	lingüística	en	l’imprès	de	preins-
cripció	del	curs	escolar	2009-2010
Tram. 250-01060/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 27218 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.06.08

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 - Par-
tido 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 para que 
sea substanciada en la Comisión de Educación.

ExPosiCión dE motivos

El artículo 21.2 de la Ley 1/1998, de Política Lingüís-
tica dispone que «los niños tienen derecho a recibir la 
primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el 
catalán o el castellano» y añade que «la Administración 
ha de garantizar el derecho y poner los medios nece-
sarios para hacerlo efectivo». Para ello, «los padres o 
tutores pueden ejercer ejercer ese derecho en nombre 
de sus hijos instando a que se aplique.».

El artículo 35 i) de la Ley 30/1992, establece que los 
ciudadanos tienen derecho a que las autoridades y fun-
cionarios les faciliten el ejercicio de sus derechos y el 
artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del derecho a la educación obliga a que 
tanto en los centros públicos como en los concertados 
se acuerde una programación adecuada de los puestos 
escolares.

La Administración educativa catalana viene obstacu-
lizando sistemáticamente el ejercicio de este derecho 
para aquellos padres que quieren escolarizar a sus hijos 
durante la primera enseñanza (educación infantil y pri-
mer ciclo de la educación primaria) y por ello entidades 
como la Asociación por la Tolerancia han tenido que 
acudir a los Tribunales para hacer valer ese derecho. 
Prueba de ello son diversas sentencias, la última fec-
hada en 14 de mayo de 2008, en la que la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña ha declarado que para coadyuvar 

vell europeu i això suposa modificacions substancials 
en els funcionament de la normativa, les quals caldrà 
aplicar de forma immediata quan a partir de l’1 d’agost 
d’enguany es comencin a posar en marxa les mesures 
previstes.

Un dels punts més substancials de la nova situació és 
el repartiment de bona part del pressupost comunitari 
destinat a la OCM del Vi perquè siguin els Estats mem-
bres els qui apliquin, en base als criteris generals de la 
OCM, la distribució en les mesures contemplades en 
el Reglament, en base al principi de subsidiarietat. Per 
això cal que cada Estat membre presenti, abans del 30 
de juny proper, el Programa de Suport que vol aplicar 
durant els propers cinc anys, el qual haurà de contenir 
les mesures i els recursos a destinar-hi.

A Catalunya el sector vitivinícola té una importància 
econòmica i social important. Tant per la seva superfí-
cie de vinya, com per la producció i d’una manera des-
tacada per destinar pràcticament la totalitat de la seva 
producció en l’elaboració de vins i caves amb Denomi-
nació d’Origen. És doncs d’una enorme transcendència 
la incidència que tindrà l’aplicació de la nova OCM per 
al nostre sector vitivinícola, pel qual cal obtenir una 
distribució dels recursos contemplats en el Pla Estatal 
de Suport que satisfaci les competències que atorga l’Es-
tatut d’Autonomia i les necessitats del nostre sector.

Tanmateix, la OCM contempla la prima per abandona-
ment definitiu de la vinya, la distribució de la qual es 
farà des de la Comissió Europea recollint les peticions 
que vinguin per part dels viticultors per mitjà dels Estats 
membres.

Tota vegada que la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi va 
acordar per unanimitat de demanar que els recursos del 
Pla Estatal de Suport siguin distribuïts per les Comuni-
tats Autònomes i que sigui la Generalitat de Catalunya 
que formuli el seu propi Pla de Suport.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

ProPosta dE rEsoluCió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalu-
nya a: 

1. Negociar amb el Govern de l’Estat per tal que els 
recursos del Pla Estatal de Suport siguin distribuïts per 
les Comunitats Autònomes i que sigui la Generalitat de 
Catalunya que formuli el seu propi Pla de Suport.

2. Negociar amb el Govern de l’Estat participació de 
Catalunya en el procés de determinació de les sol-
licituds presentades per l’abandonament definitiu amb 
la finalitat de vetllar per la correcta aplicació i posterior 
distribució del que representarà aquesta mesura la nos-
tra Comunitat Autònoma.

3. Instar al Govern Central a que la part del pressupost 
que l’OCM aporta a mesures de desenvolupament ru-
ral sigui destinada integrament a mesures dirigides al 
sector vitivinícola.

4. Promoure i fer efectiva la participació de les orga-
nitzacions i entitats membres de la Taula Sectorial de 
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publicana de Catalunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 26988)

a la mEsa dEl ParlamEnt

Els grups parlamentaris sotasignats, fent ús d’allò que 
determina l’article 104 del Reglament del Parlament, 
presenten una esmena a la totalitat de retorn de la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de Llei de modificació dels tipus imposi-
tius de l’impost sobre el valor afegit aplicats a determi-
nats béns i serveis (Núm. de Tram. 270-00005/08).

1 EsmEna núm. 1
A la totalitat
G. P. Socialistes de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi, G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Alternativa

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2008

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GP SOC - CPC ; Anna 
Simó i Castelló, Portaveu GP ERC ; Jaume Bosch i Mes-
tres, Portaveu GP ICV - EUiA 

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	política	
de	transports
Tram. 300-00134/08

Presentació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 27465 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Maria Dolors Montserrat i Culleré, Diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, d’acord amb el que disposa l’article 138 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent interpel·lació al 
Govern per tal que sigui substanciada en el ple que s’ha 
de celebrar els propers dies 18 i 19 d’enguany: 

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
política de transports que du a terme la Generalitat de 
Catalunya?

Palau del Parlament, 12 de juny de 2007

M. Dolors Montserrat i Culleré

a la mayor efectividad del derecho, legalmente contem-
plado, y al más eficaz cumplimiento de la obligación 
de la Administración de garantizar este derecho, en el 
impreso de preinscripción que se facilita a los padres y 
tutores debe añadirse, de forma sencilla –dice el Tribu-
nal–, un par de nuevas casillas.

En la referida sentencia, además de anular el artículo 5.2 
de la Resolución EDC/712/2005, de 11 de marzo, por no 
recoger dicha obligación de la Administración educati-
va, se declara lo siguiente: « La obligación de la Admi-
nistración educativa de adoptar las medidas necesarias 
para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua 
habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos 
en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos 
públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la 
matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho 
a recibir en aquella la primera enseñanza.»

Por todo lo anterior, los miembros de Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, pertenecientes al Grupo Parlamenta-
rio Mixto, presentan la siguiente,

ProPuEsta dE rEsoluCión

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a incorporar unas nuevas casillas en el impreso 
de preinscripción del curso 2009-2010 por la que los 
padres o tutores de los niños preinscritos en la primera 
enseñanza en los cursos escolares en centros sostenidos 
con fondos públicos puedan informar si quieren la en-
señanza en lengua castellana, en lengua catalana o en 
las dos para poder hacer efectivo su derecho a recibir 
en aquella la primera enseñanza.

Palau del Parlament, 6 de junio de 2008

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENE-
RALS

Proposta	per	a	presentar	a	la	Mesa	del	
Congrés	dels	Diputats	la	Proposició	de	
llei	de	modificació	dels	tipus	impositius	
de	l’impost	sobre	el	valor	afegit	aplicats	
a	determinats	béns	i	serveis
Tram. 270-00005/08

Esmenes a la totalitat
Reg. 26988 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.06.2008

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes - 
Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
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Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	gestió	
del	sistema	sanitari
Tram. 300-00137/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27574 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
gestió del sistema sanitari català?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	el	model	
lingüístic	del	sistema	educatiu
Tram. 300-00138/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27575 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al model 
lingüístic del sistema educatiu català?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU

Interpel·lació	al	Govern	sobre	l’organit-
zació	territorial	i	els	governs	locals
Tram. 300-00135/08

Presentació
Lluís Postigo i Garcia, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 27540 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt dE Catalunya

Lluís Postigo Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent interpel-
lació.

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern en 
relació a l’organització territorial i els governs locals 
a Catalunya?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2008

Lluís Postigo Garcia
Diputat

Interpel·lació	al	Govern	sobre	la	ges-
tió	de	la	crisi	provocada	per	la	vaga	de	
transportistes
Tram. 300-00136/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 27571 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 13.06.08

a la mEsa dEl ParlamEnt

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu 
l’article 138 del Reglament de la Cambra, presenta la 
següent Interpel·lació:

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa a la 
gestió de la crisi dels transportistes?

Palau del Parlament, 13 de juny de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola
Portaveu del G. P. de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
120/VIII,	sobre	els	ajuts	a	les	persones	
amb	mobilitat	reduïda	i	amb	ingressos	
econòmics	limitats	per	a	adaptar	els	ha-
bitatges
Tram. 290-00092/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27155 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00092/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 120/VIII, 
sobre els ajuts a les persones amb mobilitat reduï da i 
amb ingressos econòmics limitats per a adaptar els ha-
bitatges

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 120/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

«desplegar, en el marc de la Llei 18/2007, del 28 de de-
sembre, del dret a l’habitatge, i del Pacte nacional per a 
l’habitatge 2007-2016, el conjunt de mesures destinades 
a donar suport a les persones amb mobilitat reduïda 
i amb ingressos econòmics limitats per a adaptar els 
habitatges que en siguin la residència habitual i perma-
nent, tant pel que fa a l’execució de les obres necessàries 
per a accedir-hi en condicions adequades, com pel que 
fa a l’execució de les obres necessàries per a garantir-los 
la mobilitat en l’interior dels mateixos habitatges».

informE dE PosiCionamEnt

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitat-
ge, va entrar en vigor el proppassat 9 d’abril de 2008.

Des que es va publicar la Llei s’està treballant en la 
redacció del Decret de condicions d’habitabilitat i la 
cèdula d’habitabilitat, tal i com contemplen les dispo-
sicions, addicional desena i transitòria quarta. El Decret 
preveurà la mobilitat interior dels habitatges.

El Decret es redacta amb la col·laboració dels col·lectius 
i agents implicats i en breu passarà a tràmit d’audiència 
pública i l’aprovació per part del Govern es preveu du-
rant els mesos d’estiu.

D’altra banda, està oberta la convocatòria dels ajuts a la re-
habilitació del 2008, fins el 30 de maig, que contempla: 

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició	del	Ple	del	Parlament
Tram. 396-00001/08

Renúncia de la condició de diputat

mEsa dEl ParlamEnt

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 10 de 
juny de 2008, d’acord amb l’article 17.a del Reglament, 
ha pres nota de la renúncia a la seva condició de diputat 
al Parlament de Catalunya, del senyor Josep Maria Rañé 
i Blasco, del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, amb 
efectes des del dia 10 de juny de 2008.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2008

La secretària primera El president del Parlament
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 
4.67.

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició	de	la	Comissió	de	Política	
Cultural
Tram. 410-00008/08

Elecció del secretari

Comissió dE PolítiCa Cultural

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 11 de juny de 2008, d’acord amb els articles 41.2 
i 42.1 del Reglament del Parlament, ha elegit secretari 
el diputat Antoni Llevot Lloret per a proveir la vacant 
causada per la renúncia del diputat Francesc Xavier 
Boya i Alòs.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2008

El secretari La presidenta de la Comissió
Antoni Llevot Lloret Maria Mercè Roca i Perich
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Els imports totals dels ajuts resolts favorablement en 
aquesta data, 19 de maig, és de 1.448.492,18 euros.

Pel que fa als ajuts al pagament del lloguer, per arren-
dataris amb dificultats, amb la finalitat de prevenir 
l’exclusió social residencial, la convocatòria del 2008 
està oberta fins al 30 de juny i poden sol·licitar aquests 
ajuts: 

– persones de més de 65 anys, titulars d’un contracte de 
lloguer amb pròrroga forçosa.

– persones arrendatàries d’habitatges administrats per 
la Generalitat de Catalunya a través d’Adigsa, per ad-
ministracions o empreses públiques d’àmbit local o per 
entitats sense ànim de lucre.

– persones titulars d’un contracte de lloguer obtingut 
o supervisat per les borses de lloguer social que inte-
gren la Xarxa de Mediació Social de la generalitat de 
Catalunya.

– joves de fins a 35 anys d’edat amb ingressos anuals 
mínims de 5.500 euros que hagin obtingut o supervi-
sat un contracte de lloguer a través de les borses joves 
d’habitatge o a través de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social i que no obtinguin la prestació de la 
Renda Bàsica d’emancipació.

Barcelona, 2 de juny de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
122/VIII,	sobre	l’accés	als	habitatges	de	
protecció	oficial	de	les	persones	en	si-
tuació	d’exclusió	social
Tram. 290-00094/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27157 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00094/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 122/VIII, 
sobre l’accés als habitatges de protecció oficial de les 
persones en situació d’exclusió social

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 122/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

«desplegar les mesures establertes en la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i en el Pacte 
nacional per a l’habitatge 2007-2016, per a atendre els 
casos de persones en situació de risc social i, en es-
pecial, tot el que fa referència a llur accés, mitjançant 
contingents especials, a les adjudicacions d’habitatges 

– Ajuts a la rehabilitació d’edificis d’us residencial, amb 
el programa d’accessibilitat, per instal·lar ascensors i la 
supressió de barreres arquitectòniques dels edificis.

– Ajuts a la rehabilitació d’habitatges, que es pot sol-
licitar actuacions destinades a facilitar la mobilitat a 
l’interior de l’habitatge, només per a persones amb con-
sideració legal de mobilitat reduïda.

Barcelona, 2 de juny de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
121/VIII,	sobre	l’ajut	per	al	pagament	del	
lloguer	dels	habitatges,	especialment	per	
als	joves	i	els	col·lectius	més	necessi-
tats
Tram. 290-00093/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27156 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00093/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 121/VIII, 
sobre l’ajut per al pagament del lloguer dels habitatges, es-
pecialment per als joves i els col·lectius més necessitats

D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 121/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

«continuar impulsant les línies d’ajut per al pagament 
del lloguer establertes en el Pacte nacional per a l’ha-
bitatge 2007– 2016 i en la Llei 18/2007, del 28 de de-
sembre, del dret a l’habitatge, en desplegament de l’arti-
cle 47 de l’Estatut d’autonomia, sobre les necessitats de 
prestar atenció especial als joves i als col·lectius més 
necessitats».

informE dE PosiCionamEnt

En referència a la Renda Bàsica d’Emancipació, per a 
joves d’entre 22 i 30 anys, fins a la data de 19 de maig de 
2008, s’han tramitat 17.865 sol·licituds, per rebre: 

– un import del pagament mensual de lloguer

– un préstec sense interessos per fer front a la fiança 
de lloguer, i 

– un import per a les despeses de tramitació de l’aval.

De les sol·licituds rebudes per a ser estudiades com a 
perceptores, s’han tancat els tràmits de 7.112 expedients, 
dels quals 6.611 han estat resolucions positives, 283 re-
solucions denegades i 218 resolucions provisionals.
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D’acord amb el que disposa l’article 146 del Reglament 
del Parlament, s’emet l’informe de compliment de la Re-
solució 123/VIII, el text de la qual insta el Govern a: 

1. Consolidar les línies d’actuació iniciades pel Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament 
de Justícia per a atendre els ciutadans que pateixen si-
tuacions d’assetjament immobiliari i donar-los suport 
jurídic i tècnic.

2. Aplicar amb una diligència especial les disposicions 
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge, en els casos d’assetjament immobiliari.

informE dE PosiCionamEnt

Per donar compliment al que s’estableix a la Llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge, articles 2, 45 i 95, així com al 
Pacte Nacional de l’Habitatge 2007-2016, Repte 2, ob-
jectiu 4.2, s’està treballant en la redacció d’un protocol 
d’actuació per a casos d’assetjament immobiliari, amb 
implicació d’altres Administracions i agents socials. 
Efectivament, s’ha obert una via de comunicació amb 
els ens municipals, per tal que en un termini breu, pu-
guin efectuar les seves aportacions al projecte, dins la 
línia de col·laboració que s’està mantenint. La previsió 
d’aprovació del Protocol per part del consell Executiu 
és aproximadament de 2 mesos.

Barcelona, 2 de juny de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
113/VIII,	per	la	qual	s’aproven	tres	infor-
mes	de	fiscalització
Tram. 290-00097/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27009 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00097/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 113/VIII, 
per la qual s’aproven tres informes de fiscalització

Ateses les atribucions establertes a l’article 204.2 b) del 
Decret 186/2007, de 28 d’agost, d’estructura del Depar-
tament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
quant a la coordinació de les relacions amb el Parlament 
de Catalunya, i d’acord amb el que disposen l’article 
146.4 i els concordants del Reglament del Parlament, 
us faig arribar la informació facilitada pels respectius 
departaments amb relació a les recomanacions contin-
gudes als informes de fiscalització següents: 

protegits i a l’atorgament d’ajuts com a prestacions eco-
nòmiques de caràcter permanent».

informE dE PosiCionamEnt

La convocatòria del 2008 dels ajuts al pagament del 
lloguer, per arrendataris amb dificultats, amb la finalitat 
de prevenir l’exclusió social residencial, està oberta fins 
al 30 de juny i els poden sol·licitar: 

– persones de més de 65 anys, titulars d’un contracte de 
lloguer amb pròrroga forçosa

– persones arrendatàries d’habitatges administrats per 
la Generalitat de Catalunya a través d’Adigsa, per ad-
ministracions o empreses públiques d’àmbit local o per 
entitats sense ànim de lucre

– persones titulars d’un contracte de lloguer obtingut 
o supervisat per les borses de lloguer social que inte-
gren la Xarxa de Mediació Social de la generalitat de 
Catalunya

– joves de fins a 35 anys d’edat amb ingressos anuals 
mínims de 5.500 euros que hagin obtingut o supervi-
sat un contracte de lloguer a través de les borses joves 
d’habitatge o a través de la Xarxa de Mediació per al 
Lloguer Social i que no obtinguin la prestació de la 
Renda Bàsica d’emancipació.

D’altra banda, tal i com estableix l’article 72 del la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, s’està 
treballant en la regulació de les bases per establir un 
sistema de prestacions per al pagament del lloguer, que 
substituirà el concepte d’ajut.

També, pel que fa a l’accés a l’habitatge, durant aquest 
any 2008 i fins a la data de 30 d’abril, Adigsa a adjudicat 
291 habitatges amb protecció oficial.

Barcelona, 2 de juny de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Control	del	compliment	de	la	Resolució	
123/VIII,	sobre	el	suport	jurídic	i	tècnic	
als	ciutadans	que	pateixen	situacions	
d’assetjament	immobiliari
Tram. 290-00095/08

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 27158 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 10.06.2008

a la mEsa dEl ParlamEnt

Núm. de resolució: 290-00095/08

Sobre: Control del compliment de la Resolució 123/VIII, 
sobre el suport jurídic i tècnic als ciutadans que patei-
xen situacions d’assetjament immobiliari
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4.53.03.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	la	Vicepresidència	sobre	
els	estudis	i	els	treballs	tècnics	encar-
regats	pel	Departament	de	la	Vicepre-
sidència
Tram. 354-00144/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	la	
consellera	de	Salut	sobre	els	estudis	i	
els	treballs	tècnics	encarregats	pel	De-
partament	de	Salut
Tram. 354-00145/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	la	
consellera	d’Acció	Social	i	Ciutadania	
sobre	els	estudis	i	els	treballs	tècnics	
encarregats	pel	Departament	d’Acció	
Social	i	Ciutadania
Tram. 354-00146/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

– Informe de fiscalització 20/2005, relatiu als Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2003 (tram. 256-00007/08).

– Informe de fiscalització 1/2007, relatiu al Patronat de 
la Muntanya de Montserrat, corresponent al 2005 (tram. 
256-00008/08).

– Informe de fiscalització 5/2007, relatiu al Fons soci-
al europeu, corresponent al període 1990-2001 (tram. 
256-00011/08).

Barcelona, 3 de juny de 2008

Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	l’execució	de	les	obres	
de	la	línia	9	del	metro
Tram. 354-00137/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
327).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	d’Economia	i	Finances	sobre	
els	estudis	i	els	treballs	tècnics	encar-
regats	pel	Departament	d’Economia	i	
Finances
Tram. 354-00143/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).
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4.53.03.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	d’Innovació,	Universitats	i	Em-
presa	sobre	els	estudis	i	els	treballs	tèc-
nics	encarregats	pel	Departament	d’In-
novació,	Universitats	i	Empresa
Tram. 354-00150/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	d’Interior,	Relacions	Instituci-
onals	i	Participació	sobre	els	estudis	i	
els	treballs	tècnics	encarregats	pel	De-
partament	d’Interior,	Relacions	Institu-
cionals	i	Participació
Tram. 354-00151/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	la	
consellera	de	Justícia	sobre	els	estudis	
i	els	treballs	tècnics	encarregats	pel	De-
partament	de	Justícia
Tram. 354-00152/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	d’Agricultura,	Alimentació	i	
Acció	Rural	sobre	els	estudis	i	els	tre-
balls	tècnics	encarregats	pel	Departa-
ment	d’Agricultura,	Alimentació	i	Acció	
Rural
Tram. 354-00147/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Cultura	i	Mitjans	de	Comu-
nicació	sobre	els	estudis	i	els	treballs	
tècnics	encarregats	pel	Departament	de	
Cultura	i	Mitjans	de	Comunicació
Tram. 354-00148/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Governació	i	Administra-
cions	Públiques	sobre	els	estudis	i	els	
treballs	tècnics	encarregats	pel	Depar-
tament	de	Governació	i	Administracions	
Públiques
Tram. 354-00149/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).
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4.53.05.

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	la	col·lisió	de	dos	trens	
de	la	línia	del	Vallès	de	Ferrocarrils	de	la	
Generalitat	i	sobre	la	situació	dels	siste-
mes	de	seguretat	de	les	línies	explota-
des	per	Ferrocarrils	de	la	Generalitat
Tram. 354-00156/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la ses-
sió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 327).

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud	de	compareixença	del	direc-
tor	de	l’Oficina	de	Comunicació	de	la	
Presidència	davant	la	Comissió	de	Con-
trol	de	l’Actuació	de	la	Corporació	Ca-
talana	de	Mitjans	Audiovisuals	perquè	
informi	de	l’estat	de	les	relacions	entre	
el	Govern	i	la	Corporació	Catalana	de	
Mitjans	Audiovisuals
Tram. 356-00246/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural, en la ses-
sió núm. 22, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 328).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Daniel	
Pi	Noya,	president	del	Consorci	d’Ai-
gües	de	Tarragona,	davant	la	Comissió	
de	Medi	Ambient	i	Habitatge	perquè	in-
formi	sobre	el	procés	de	transvasament	
d’aigua	de	les	comarques	de	Tarragona	
a	l’àrea	metropolitana	de	Barcelona
Tram. 356-00311/08

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge, en la sessió 
núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 330).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	
sobre	els	estudis	i	els	treballs	tècnics	
encarregats	pel	Departament	de	Medi	
Ambient	i	Habitatge
Tram. 354-00153/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	els	estudis	i	els	treballs	
tècnics	encarregats	pel	Departament	de	
Política	Territorial	i	Obres	Públiques
Tram. 354-00154/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	sessió	informativa	de	la	
Comissió	de	Política	Territorial	amb	el	
conseller	de	Política	Territorial	i	Obres	
Públiques	sobre	el	xoc	de	dos	trens	dels	
Ferrocarrils	de	la	Generalitat	del	21	de	
maig	de	2008
Tram. 354-00155/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en 
la sessió núm. 21, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
327).
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4.53.15.

Sol·licitud	de	compareixença	de	repre-
sentants	de	l’Associació	Cinegètica	de	
Barraquers	de	Catalunya	davant	la	Co-
missió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	per-
què	informin	sobre	la	situació	de	la	caça	
amb	parany	o	en	barraca
Tram. 356-00315/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS 
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença	de	representants	de	
SOS	Racisme	davant	la	Comissió	sobre	
les	Polítiques	de	Joventut	perquè	infor-
min	sobre	el	punt	de	vista	i	les	activi-
tats	de	l’entitat	en	matèria	d’immigració	
i	interculturalitat	que	afectin	l’àmbit	de	
treball	de	la	Comissió
Tram. 357-00061/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 10.06.2008 (DSPC-C 
325).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Ibn	Batuta	davant	la	Co-
missió	sobre	les	Polítiques	de	Joventut	
perquè	informin	sobre	el	punt	de	vista	i	
les	activitats	de	l’entitat	en	matèria	d’im-
migració	i	interculturalitat	que	afectin	
l’àmbit	de	treball	de	la	Comissió
Tram. 357-00062/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 10.06.2008 (DSPC-C 
325).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Ferran	
Sánchez	Camins,	president	de	l’Empre-
sa	Municipal	Mixta	d’Aigües	de	Tarrago-
na,	davant	la	Comissió	de	Medi	Ambi-
ent	i	Habitatge	perquè	informi	sobre	el	
procés	de	transvasament	d’aigua	de	les	
comarques	de	Tarragona	a	l’àrea	metro-
politana	de	Barcelona
Tram. 356-00312/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Medi Ambient i Habi-
tatge, en la sessió núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 
(DSPC-C 330).

Sol·licitud	de	compareixença	del	secre-
tari	general	de	la	Presidència	davant	la	
Comissió	d’Afers	Institucionals	perquè	
informi	sobre	els	estudis	i	els	treballs	
tècnics	encarregats	pel	Departament	de	
la	Presidència
Tram. 356-00313/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).

Sol·licitud	de	compareixença	de	Joan	
Puigcercós	i	Boixassa	davant	la	Comis-
sió	d’Afers	Institucionals	perquè	informi	
sobre	els	estudis	i	els	treballs	tècnics	
encarregats	pel	Departament	de	Gover-
nació	i	Administracions	Públiques	men-
tre	n’era	conseller
Tram. 356-00314/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en 
la sessió núm. 28, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 
326).
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4.53.15.

Compareixença	de	representants	de	
l’entitat	Barcelona	Centre	de	Disseny	
davant	la	Comissió	de	Treball,	Indús-
tria,	Comerç	i	Turisme	perquè	informin	
de	la	situació	i	les	perspectives	de	l’àm-
bit	del	disseny
Tram. 357-00144/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, del 11.06.2008 
(DSPC-C 329).

Compareixença	de	Jordi	Martí,	delegat	
de	Cultura	de	l’Ajuntament	de	Barcelo-
na,	davant	la	Comissió	de	Política	Cul-
tural	perquè	informi	sobre	les	polítiques	
de	cultura	de	l’Ajuntament	de	Barcelo-
na
Tram. 357-00163/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 22 de la Comissió 
de Política Cultural, del 11.06.2008 (DSPC-C 328).

Compareixença	de	Carme	Méndez,	pre-
sidenta	de	l’Associació	per	a	la	Defensa	
dels	Drets	de	l’Animal,	davant	la	Comis-
sió	de	Medi	Ambient	i	Habitatge	perquè	
expliqui	 la	posició	d’aquesta	entitat	
amb	relació	a	una	eventual	modificació	
legislativa	per	a	prohibir	les	curses	de	
braus
Tram. 357-00175/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge, del 11.06.2008 (DSPC-C 
330).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	d’Estudiants	de	Guinea	
Equatorial	davant	la	Comissió	sobre	les	
Polítiques	de	Joventut	perquè	informin	
sobre	el	punt	de	vista	i	les	activitats	de	
l’entitat	en	matèria	d’immigració	i	inter-
culturalitat	que	afectin	l’àmbit	de	treball	
de	la	Comissió
Tram. 357-00063/08

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 del Comissió sobre 
les Polítiques de Joventut, tinguda el dia 10.06.2008 
(DSPC-C 325).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Cultural	de	Reis	i	Reines	
Llatins	de	Catalunya	davant	la	Comissió	
sobre	les	Polítiques	de	Joventut	perquè	
informin	sobre	el	punt	de	vista	i	les	acti-
vitats	de	l’entitat	en	matèria	d’immigra-
ció	i	interculturalitat	que	afectin	l’àmbit	
de	treball	de	la	Comissió
Tram. 357-00064/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 10.06.2008 (DSPC-C 
325).

Compareixença	de	representants	de	
l’Associació	Sociocultural,	Esportiva	i	
Musical	de	Ñetas	davant	la	Comissió	so-
bre	les	Polítiques	de	Joventut	perquè	in-
formin	sobre	el	punt	de	vista	i	les	activi-
tats	de	l’entitat	en	matèria	d’immigració	
i	interculturalitat	que	afectin	l’àmbit	de	
treball	de	la	Comissió
Tram. 357-00065/08

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
sobre les Polítiques de Joventut, del 10.06.2008 (DSPC-C 
325).
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4.55.15.

de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text 
presentat: BOPC 251, 88).

5. Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i 
la dictadura franquista. Tram. 200-00037/08. Govern 
de la Generalitat. Debat de totalitat i votació de l’esme-
na a la totalitat. (Text presentat: BOPC 251, 92).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació dels tipus 
impositius de l’impost sobre el valor afegit aplicats a 
determinats béns i serveis. Tram. 270-00005/08. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat de totalitat 
(Text presentat: BOPC 244, 57).

7. Procediment per a elegir tres membres del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. Tram. 285-00002/08. 
Grups parlamentaris. Designació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’organització territorial 
i els governs locals. Tram. 300-00135/08. Lluís Postigo i 
Garcia, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el model lingüístic del 
sistema educatiu. Tram. 300-00138/08. Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la gestió de la crisi pro-
vocada per la vaga de transportistes. Tram. 300-00136/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substancia-
ció.

11. Interpel·lació al Govern sobre la política de trans-
ports. Tram. 300-00134/08. M. Dolors Montserrat i 
Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la gestió del sistema 
sanitari. Tram. 300-00137/08. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les darreres actuacions amb relació a la sequera. 
Tram. 302-00110/08. Santi Rodríguez i Serra, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política d’encàrrec i contractació d’estudis i infor-
mes externs. Tram. 302-00111/08. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la cooperació al desenvolupament. Tram. 302-00112/08. 
Grup Mixt. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política en matèria d’aigua. Tram. 302-00113/08. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i vo-
tació.

17. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades 
el dia 18 de juny, a les 16.00 h).

El president del Parlament de Catalunya

Ernest Benach i Pascual
Palau del Parlament, 13 de juny de 2008

Compareixença	de	Daniel	Pi	Noya,	pre-
sident	del	Consorci	d’Aigües	de	Tarra-
gona,	davant	la	Comissió	de	Medi	Am-
bient	i	Habitatge	perquè	informi	sobre	el	
procés	de	transvasament	d’aigua	de	les	
comarques	de	Tarragona	a	l’àrea	metro-
politana	de	Barcelona
Tram. 357-00187/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Medi Ambient i Habitatge en la sessió 
núm. 18, tinguda el dia 11.06.2008 (DSPC-C 330).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessiò	plenària	núm.	39

Convocada per al dia 18 de juny de 2008

PrEsidènCia dEl ParlamEnt

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

18 de juny de 2008

10.00 h

Saló de Sessions

ordrE dEl dia

1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

2. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat. Tram. 234-00035/08. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(Dictamen: BOPC 278).

3. Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Tram. 
200-00017/08. Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(Dictamen: BOPC 282).

4. Projecte de llei dels recursos contra la qualificació 
negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria 
de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de 
la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. 
Tram. 200-00036/08. Govern de la Generalitat. Debat 
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4.67.

Renúncia	de	la	condició	de	diputat

Comunicació
Reg. 27071 

a la mEsa dEl ParlamEnt

D’acord amb el que preveu l’article 17.a del Reglament 
del Parlament de Catalunya, informo a la Mesa del Par-
lament que presento la meva renúncia de la condició 
de Diputat del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, per motiu del meu nomenament com a 
President del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya (CTESC).

Palau del Parlament, 4 de juny de 2008

Josep Maria Rañé i Blasco
Diputat del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi 

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia	de	la	condició	de	diputada

Comunicació
Reg. 25844

a la mEsa dEl ParlamEnt

D’acord amb el que preveu l’article 17.a del Reglament 
del Parlament de Catalunya, informo a la Mesa del Par-
lament que presento la meva renúncia de la condició de 
Diputada del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2008

Marta Camps i Torrens
Diputada del G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi


