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DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis

Llei de la iniciativa legislativa popular
(tram. 200-00020/07). Correcció d’errades de publi-
cació. p. 7

1.10. Resolucions

Resolució 352/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’informe de fiscalit-
zació 27/2002-C: Consorci per a la Normalització
Lingüística. Exercici 2001 (tram. 256-00005/07).
Adopció. p. 7

Resolució 353/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’informe de fiscalit-
zació 3/2003-C: Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en Enginyeria. Exercici 2001 (tram. 256-
00006/07). Adopció. p. 7

Resolució 354/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’informe de fiscalit-
zació 7/2003-C: Inversions reals i transferències de
capital de la Direcció General de Patrimoni Natural
i del Medi Físic. Exercici 2001 (tram. 256-00007/07).
Adopció. p. 8

Resolució 355/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’informe de fiscalit-
zació 5/2004: Autoritat del Transport Metropolità
(ATM). Exercicis 2001 i 2002 (tram. 256-00008/07).
Adopció. p. 8

Resolució 356/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’informe de fiscalit-
zació 21/2004 sobre les contractacions i les despe-
ses efectuades per la Generalitat de Catalunya i les
administracions locals amb Europraxis Consulting
Holding SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis
SA i Indra. Exercicis 1996-2002, i se’n fan diverses
observacions (tram. 256-00016/07). Adopció. p. 8

Resolució 357/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la compareixença periòdica en el
Parlament dels membres de la Comissió de Segui-
ment de l’Acord Estratègic per a la Competitivitat, la
Qualitat de l’Ocupació i la Internacionalització de
l’Economia  (tram. 250-00964/07). Adopció en co-
missió. p. 9

1.15. Mocions

Moció 52/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ensenyament del català i l’acolliment
lingüístic (tram. 302-00160/07). Aprovació pel Ple. p. 10

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els efectes que poden tenir les noves perspectives
financeres europees en l’economia catalana (tram.
300-01012/07). Substanciació. p. 10

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació econòmica i industrial de Catalunya
(tram. 300-01013/07). Substanciació. p. 10

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política en matèria de publicitat institucional (tram.
300-01014/07). Substanciació. p. 10

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposició no de llei sobre les zones
objectiu 2 (tram. 250-00410/07). Retirada. p. 11

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de l’organigrama de la Junta Consultiva de
Contractació de Catalunya per a incorporar a la
permanent d’aquesta Junta un representant del
Departament de Medi Ambient i Habitatge (tram.
250-00711/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la integració urbana del traçat ferroviari a
Masquefa (Anoia) (tram. 250-00749/07). Retirada. p. 11

Proposició no de llei sobre la presenta-
ció del Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de
Catalunya (tram. 250-00757/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del CEIP 25 de Setembre, de Rubí (Vallès Occiden-
tal) (tram. 250-00851/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un nou centre d’educació infantil i primària a la
zona de la Perla, al municipi de Rubí (Vallès Occi-
dental) (tram. 250-00852/07). Rebuig. p. 11

Proposició no de llei sobre el trasllat
dels mòduls prefabricats del CEIP Bisbat d’Ègara, a
Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-00868/07).
Retirada. p. 11

Proposició no de llei sobre l’acceptació
d’un solar cedit per l’Ajuntament de Terrassa (Vallès
Occidental) perquè s’hi construeixi un nou centre
d’educació infantil i primària (tram. 250-00869/07).
Rebuig. p. 12
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Proposició no de llei sobre la transfe-
rència pel Govern de l’Estat de les quantitats ne-
cessàries per a incrementar l’oferta de places
d’educació infantil en l’escola pública (tram. 250-
00870/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la conducció d’aigua entre la presa del Pasteral
(Selva) i la planta potabilitzadora de Montfullà (Gi-
ronès) fins a una capacitat d’un metre cúbic per
segon (tram. 250-00876/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre el foment
de l’art del jardí i l’arquitectura del paisatge, i la ins-
titució del Dia del Jardí (tram. 250-00891/07). Re-
buig. p. 12

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a prendre les mesures necessàries per
evitar el trasllat del CEIP Montserrat, de Sant Just
Desvern (Baix Llobregat) (tram. 250-00902/07).
Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre la construc-
ció del quart centre d’educació infantil i primària a
les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) (tram.
250-00905/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre la connexió
a la xarxa elèctrica dels nuclis de Tor i Norís (Alins,
Pallars Sobirà) (tram. 250-00909/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei sobre la preser-
vació, en el emplaçament actual, dels elements
patrimonials del centre històric de la vila d’Argento-
na (Maresme) (tram. 250-00911/07). Rebuig. p. 12

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a fer un informe nou sobre les causes
del diferencial d’inflació a Catalunya (tram. 250-
00920/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de la sortida oest de Mataró (Maresme) a l’au-
topista C-32 (tram. 250-00925/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a revisar la declaració de zona vulne-
rable, pel que fa a la contaminació per nitrats, dels
municipis de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni
de Vilamajor (Vallès Oriental) (tram. 250-00926/07).
Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre el Centre
de la Propietat Forestal i l’elaboració del cens de
titulars de propietats forestals privades (tram. 250-
00932/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre les actua-
cions a emprendre per la Generalitat al barri de
Sant Miquel Cros, d’Argentona (Maresme) (tram.
250-00935/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre la devolu-
ció de les quantitats recaptades per Hisenda, en
concepte d’IVA, per la compra de béns i la presta-
ció de serveis finançats en part mitjançant subven-
cions (tram. 250-00936/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern de la Generalitat a fomentar la produc-
ció d’energia a través de plantes de cogeneració
(tram. 250-00938/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció de les actuacions necessàries per tal d’eliminar
l’esquerda del pantà de Portbou (Alt Empordà)
(tram. 250-00939/07). Rebuig. p. 13

Proposició no de llei sobre l’adopció
de les mesures necessàries que permetin compen-
sar la puja del preu del gas natural a les comarques
i zones de muntanya (tram. 250-00940/07). Rebuig. p. 14

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la franja de mar de davant del delta de l’Ebre en
la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000
(tram. 250-00942/07). Rebuig. p. 14

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un baixador de rodalia de Renfe al polígon
industrial Mas Blau, al Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat), per al 2006 (tram. 250-00945/07). Rebuig. p. 14

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del transport ferroviari de rodalia (tram. 250-
00950/07). Rebuig. p. 14

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un centre de noves tecnologies per a estudis
i camps de treball de medi ambient a Vilada (Ber-
guedà) (tram. 250-00958/07). Rebuig. p. 14

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels equipaments i les instal·lacions i la remo-
delació de l’entorn del parc del Gronxador, de Vila-
da (Berguedà) (tram. 250-00959/07). Rebuig. p. 14

2.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política lingüística (tram.
302-00157/07). Rebuig. p. 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de concerts edu-
catius (tram. 302-00158/07). Rebuig. p. 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les conseqüències de la
crisi del Carmel (tram. 302-00159/07). Rebuig. 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 sobre assignacions
temporals i pensions a alts càrrecs de la Generali-
tat d’adscripció parlamentària, en cessar, i als seus
familiars (tram. 200-00038/07). Pròrrogues del ter-
mini de presentació d’esmenes a l’articulat. p. 15

Projecte de llei de prestacions econò-
miques d’assistència social (tram. 200-00043/07).
Debat de totalitat. Termini per a proposar comparei-
xences. Rebuig de l’esmena a la totalitat. p. 16

Projecte de llei de serveis socials
(tram. 200-00045/07). Text presentat. Antecedents. p. 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de gestió forestal
sostenible (tram. 202-00074/07). Presentació. p. 46

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de
nomenament o de conformitat

Designació d’un membre del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (tram. 284-00030/07).
Pròrroga del termini de presentació de candidats i
per a formular reserves raonades. p. 47

3.10.25. Propostes de resolució

Proposició no de llei sobre el suport al
sector avícola (tram. 250-00971/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 47
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Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de les bases de convocatòria per a l’ingrés al
Cos de Mossos d’Esquadra per tal d’igualar l’alça-
da mínima exigida a 1,60 metres (tram. 250-00972/
07). Pròrrogues del termini de presentació d’esme-
nes. p. 47

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’edat per a ingressar a la secció activa del Cos
de Bombers Voluntaris de la Generalitat i la recupe-
ració de la secció auxiliar d’aquest cos (tram. 250-
00973/07). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. p. 47

Proposició no de llei per la qual es
demana la tarifació per segons de les trucades fe-
tes al número d’informació 012 de la Generalitat
(tram. 250-00975/07). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de serveis higiènics i l’adequació dels existents
a les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat
(tram. 250-00976/07). Esmenes presentades. p. 48

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a elaborar un mapa d’equipaments per
a persones drogodependents (tram. 250-00977/07).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 48

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a negociar amb el Govern de l’Estat
perquè l’homologació dels títols universitaris obtin-
guts en altres països sigui més àgil i ràpida (tram.
250-00978/07). Pròrrogues del termini de presenta-
ció d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre l’elaboració
també en castellà dels formularis que puguin ésser
sol·licitats per les persones immigrants en els depar-
taments de la Generalitat (tram. 250-00980/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre la creació
d’una targeta o document que acrediti la situació de
les persones amb discapacitat (tram. 250-00982/
07). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 49

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un vial de connexió entre la carretera N-II i
l’autopista C-32, a l’oest del polígon industrial de
Valldegata-Draper, al terme municipal d’Arenys de
Mar (Maresme) (tram. 250-00983/07). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. p. 50

Proposició no de llei sobre el restabli-
ment del pas de vianants entre Arenys de Munt i
Arenys de Mar (Maresme), a l’altura de la riera
d’Arenys (tram. 250-00984/07). Pròrrogues del ter-
mini de presentació d’esmenes. p. 50

Proposició no de llei sobre la interven-
ció al carrer del servei d’ambulàncies del 061 per a
les persones sense llar amb malalties mentals
(tram. 250-00985/07). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 50

Proposició no de llei sobre la creació
d’un observatori per a detectar situacions de risc i
d’exclusió social de les persones sense llar (tram.
250-00989/07). Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei sobre la creació
dels protocols específics de coordinació i treball en
xarxa per a les persones sense llar (tram. 250-
00990/07). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a fer complir l’obligació de tenir serveis
residencials d’estada limitada i de menjador als
municipis catalans de més de vint mil habitants
(tram. 250-00995/07). Pròrrogues del termini de
presentació d’esmenes. p. 51

Proposició no de llei sobre l’adquisició
per qualsevol mitjà de pagament dels abonaments
del túnel del Cadí (tram. 250-00996/07). Pròrrogues
del termini de presentació d’esmenes. p. 52

Proposició no de llei sobre l’eliminació
dels suports de les tanques de seguretat existents
a la xarxa viària catalana i la substitució per uns
altres en forma de «C» (tram. 250-00997/07). Es-
menes presentades. p. 52

Proposició no de llei sobre l’acompa-
nyament d’un intèrpret del llenguatge de signes per
a les persones sordes en les activitats davant els
organismes i les institucions oficials i en l’exercici
de llurs deures personals inexcusables (tram. 250-
00998/07). Pròrrogues del termini de presentació
d’esmenes. p. 52

Proposició no de llei sobre el tram
pendent d’execució de l’eix viari de la carretera
C-15 (tram. 250-01000/07). Pròrroga del termini de
presentació d’esmenes. p. 52

Proposició no de llei sobre la confecció
de protocols de detecció i intervenció en el cas de
maltractaments a la gent gran (tram. 250-01001/07).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 53

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la
comarca del Ripollès (tram. 250-01002/07). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. p. 53

Proposició no de llei sobre l’atorgament
d’una subvenció al Patronat de la Passió d’Espar-
reguera (Baix Llobregat) (tram. 250-01003/07).
Pròrrogues del termini de presentació d’esmenes. p. 53

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un transport ferroviari lleuger entre l’Alt Urgell
i el Principat d’Andorra (tram. 250-01005/07). Pròr-
rogues del termini de presentació d’esmenes. p. 54

Proposició no de llei sobre la construc-
ció de l’estació depuradora d’aigües residuals i el
sistema de col·lectors del sector de can Carreres,
de Calella i Pineda de Mar (Maresme), així com llur
connexió a la xarxa general (tram. 250-01006/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 54

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a actuar davant el Ministeri de Medi
Ambient perquè compensi econòmicament els pes-
cadors afectats per l’extracció de la sorra necessà-
ria per a regenerar les platges de la costa del Ma-
resme (tram. 250-01008/07). Pròrrogues del termini
de presentació d’esmenes. p. 54

Proposició no de llei sobre la inclusió
del municipi de Querol (Alt Camp) en la denomina-
ció d’origen Penedès (tram. 250-01009/07). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. p. 55

Proposta de resolució sobre la creació
d’un institut d’educació secundària a la zona de les
Bassetes, a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
(tram. 250-01014/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 55
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Proposta de resolució sobre la violació
de la confidencialitat dels expedients clínics de
pacients en una auditoria sobre l’ús del català als
centres hospitalaris (tram. 250-01015/07). Pròrro-
gues del termini de presentació d’esmenes. p. 55

Proposta de resolució sobre el canvi
de la denominació i de les funcions de les oficines
de garanties lingüístiques i la creació d’un observa-
tori de drets lingüístics (tram. 250-01018/07). Pròr-
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 55

Proposta de resolució sobre la retira-
da de la política de sancions per l’incompliment de
la Llei 1/1998, de política lingüística, i la potencia-
ció del català a les empreses (tram. 250-01019/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 56

Proposta de resolució sobre el garan-
timent del dret dels ciutadans a escollir en quina
llengua oficial volen rebre les comunicacions de les
administracions (tram. 250-01020/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 56

Proposta de resolució sobre la inclusió
en el Pla d’acollida dels alumnes nouvinguts de
l’avaluació de llurs competències lingüístiques en
totes les llengües oficials (tram. 250-01021/07).
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 56

Proposta de resolució sobre la retira-
da de la condició d’emprar el català per a rebre
subvencions de l’Administració de la Generalitat
(tram. 250-01022/07). Pròrroga del termini de pre-
sentació d’esmenes. p. 56

Proposta de resolució sobre el foment
de l’estudi del català en l’àmbit dels funcionaris i els
professionals no catalans en lloc d’exigir-ne el co-
neixement previ (tram. 250-01023/07). Pròrroga del
termini de presentació d’esmenes. p. 56

Proposta de resolució sobre l’aporta-
ció urgent de mitjans humans i materials als jutjats
de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i sobre la
creació d’un cinquè jutjat en aquesta ciutat (tram.
250-01064/07). Presentació. p. 56

Proposta de resolució sobre la gratuï-
tat de l’autopista AP-7, entre Cambrils i Salou,
mentre durin les obres de la variant de la carretera
N-340 (tram. 250-01065/07). Presentació. p. 57

Proposta de resolució sobre la consi-
deració del contingut de l’informe elaborat pel Síndic
de Greuges «El fenomen sense llar a Catalunya:
persones, administracions i entitats» per a contribuir
a millorar les actuacions i les polítiques a favor de
les persones sense llar (tram. 250-01066/07). Pre-
sentació. p. 58

Proposta de resolució sobre l’acaba-
ment de les obres de construcció de l’Hospital Co-
marcal del Vallès per a la fi del 2007 i la seva
entrada en funcionament per al 2008 (tram. 250-
01067/07). Presentació. p. 58

Proposta de resolució sobre l’aplicació
de les actuacions tècniques necessàries al riu Ri-
poll, al pas per Ripollet (Vallès Occidental), en la
propera fase del Programa de lleres públiques de
l’Agència Catalana de l’Aigua (tram. 250-01068/07).
Presentació. p. 59

Proposta de resolució sobre el reco-
neixement per la Llei orgànica de l’educació del fet
que les escoles tècniques de formació professional

puguin elaborar un currículum especialitzat d’una
titulació existent (tram. 250-01069/07). Presentació. p. 60

Proposta de resolució sobre el garan-
timent del dret de determinats treballadors de Cor-
reus que han demandat a l’empresa d’ésser inclo-
sos en la corresponent borsa de treball (tram.
250-01070/07). Presentació. p. 60

Proposta de resolució sobre la difusió
de l’obra de Josep Puig i Cadafalch amb motiu del
cinquantè aniversari de la seva mort (tram. 250-
01071/07). Presentació. p. 61

Proposta de resolució sobre la deses-
timació de l’ampliació de l’abocador de can Mata, als
Hostalets de Pierola (Anoia) (tram. 250-01072/07).
Presentació. p. 62

Proposta de resolució per la qual s’ins-
ta el Govern a cercar l’acord territorial més ampli
possible amb les institucions de l’Anoia pel que fa
a la instal·lació d’infraestructures de gestió de resi-
dus a la comarca (tram. 250-01073/07). Presenta-
ció. p. 62

Proposta de resolució sobre l’establi-
ment d’un espai firal i temàtic dedicat als productes
de la vinya i el vi i als atractius del Penedès a la
Granada del Penedès (Alt Penedès) (tram. 250-
01074/07). Presentació. p. 63

Proposta de resolució sobre la inclusió
de l’envelliment de la població i de l’increment de la
immigració com a criteris per a l’adjudicació d’ajuts
als projectes de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen atenció especial. (tram. 250-
01075/07). Presentació. p. 64

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació de la normativa per a ampliar l’espai mínim
exigible als habitatges d’un únic espai el programa
funcional dels quals sigui com a màxim per a dues
persones (tram. 250-01076/07). Presentació. p. 65

Proposta de resolució sobre l’elimina-
ció del límit de sol·licituds d’ajuts per a la millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen aten-
ció especial establert per a cada convocatòria
(tram. 250-01077/07). Presentació. p. 65

3.10.60. Procediments relatius a la memò-
ria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 27/2002-C: Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística. Exercici 2001 (tram. 256-00005/07).
Presentació de propostes de resolució. p. 66

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 3/2003-C: Centre Internacional de Mèto-
des Numèrics en Enginyeria. Exercici 2001 (tram.
256-00006/07). Presentació de propostes de reso-
lució. p. 66

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 7/2003-C: Inversions reals i transferènci-
es de capital de la Direcció General de Patrimoni
Natural i del Medi Físic. Exercici 2001 (tram. 256-
00007/07). Presentació de propostes de resolució. p. 66

Procediment relatiu a l’Informe de fisca-
lització 5/2004: Autoritat del Transport Metropolità
(ATM). Exercicis 2001 i 2002 (tram. 256-00008/07).
Presentació de propostes de resolució. p. 66

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 21/2004 sobre les contractacions i les
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despeses efectuades per la Generalitat o les seves
empreses i organismes autònoms i per les adminis-
tracions locals amb: Europraxis Consulting Holding
SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, i
Indra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002
(tram. 256-00016/07). Presentació de propostes de
resolució. p. 66

3.10.85. Propostes de resolució per a crear
comissions

Proposta de resolució per la qual es
crea una comissió de seguiment de la situació del
barri del Carmel de Barcelona (tram. 252-00015/07).
Presentació. p. 69

3.15. Mocions subsegüents a interpel·la-
cions

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les conseqüències de la
crisi del Carmel (tram. 302-00159/07). Esmenes
presentades. p. 69

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la reforma del Consorci per
a la Normalització Lingüística (tram. 302-00160/07).
Esmenes presentades. p. 70

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

bra

Composició de la Comissió de Petici-
ons (tram. 405-00006/07). Designació de la presi-
dència. Adscripció de diputats. p. 70

4.50. Compliment de resolucions i de
mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolu-
ció 264/VII del Parlament de Catalunya, sobre el
seguiment de les actuacions de millora de la línia
de ferrocarril Barcelona - Vic - Puigcerdà (tram.
290-00189/07). Informe relatiu al compliment de la
Resolució. p. 71

Control del compliment de la Resolu-
ció 267/VII del Parlament de Catalunya, sobre la
regeneració urgent de les platges dels municipis de
Cabrera de Mar, el Masnou, Premià de Mar i Vilas-
sar de Mar, al Maresme (tram. 290-00192/07). In-
forme relatiu al compliment de la Resolució. p. 72

4.53. Sessions informatives i comparei-
xences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost per a informar
sobre la liquidació del pressupost de la Generalitat
corresponent a l’any 2004 (tram. 356-00356/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 72

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost per a informar
sobre l’execució del pressupost de la Generalitat
durant el primer trimestre del 2005 (tram. 356-
00357/07). Acord sobre la sol·licitud. p. 72

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la Comissió
d’Economia i Finances perquè informi de la situació
de l’economia productiva a Catalunya, especial-
ment pel que fa als processos de deslocalització
industrial i de les mesures per a afrontar-los (tram.
356-00396/07). Rebuig de la sol·licitud. p. 73

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la Comissió d’In-

dústria, Energia, Comerç i Turisme perquè informi
sobre els informes tècnics relatius al traçat i a la
necessitat de la línia elèctrica Bescanó (Gironès) -
Baixàs (Rosselló, França) (tram. 356-00440/07).
Rebuig de la sol·licitud. p. 73

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del consorci Turisme de Catalunya davant la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
perquè informi sobre les directrius que seguirà i les
activitats que preveu dur a terme el Consorci amb
relació a la partida assignada a aquesta entitat en
els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2006
(tram. 356-00454/07). Rebuig de la sol·licitud. p. 73

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè
informi sobre el darrer estudi d’opinió sobre els mit-
jans audiovisuals i sobre la proposta d’elaboració
d’una recomanació per al tractament informatiu del
referèndum sobre l’Estatut (tram. 356-00471/07).
Acord sobre la sol·licitud. p. 73

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Relacions Institucionals i Participació da-
vant la Comissió d’Organització i Administració de
la Generalitat i Govern Local perquè informi sobre
els objectius, el contingut i l’abast de l’acord sobre
la reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
(tram. 356-00473/07). Correcció d’errades de publi-
cació. p. 73

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de
Tarragona davant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi sobre el parer
de l’entitat pel que fa al Projecte de llei d’exercici de
professions titulades i de col·legis professionals
(tram. 356-00476/07). Sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Associació de Mestres Industrials i Tèc-
nics Superiors davant la Comissió de Justícia, Dret
i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre el parer
de l’entitat pel que fa al Projecte de llei d’exercici de
professions titulades i de col·legis professionals
(tram. 356-00477/07). Sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Inferme-
ria de Tarragona davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi sobre el
parer de l’entitat pel que fa al Projecte de llei d’exer-
cici de professions titulades i de col·legis professi-
onals (tram. 356-00478/07). Sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Te-
lecomunicacions de Catalunya davant la Comissió
de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre el parer de l’entitat pel que fa al Projecte
de llei d’exercici de professions titulades i de col·le-
gis professionals (tram. 356-00479/07). Sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença de la de-
gana del Consell de Col·legis Oficials de Diplomats
en Infermeria de Catalunya davant la Comissió de
Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana perquè informi
sobre el parer de l’entitat pel que fa al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades i de col·legis
professionals (tram. 356-00480/07). Sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença del degà
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya davant
la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana
perquè informi sobre el parer de l’entitat pel que fa
al Projecte de llei d’exercici de professions titulades
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i de col·legis professionals (tram. 356-00481/07).
Sol·licitud. p. 74

Sol·licitud de compareixença del con-
seller primer davant la Comissió de Política Cultu-
ral perquè informi sobre la creació del Baròmetre de
la comunicació i la cultura (tram. 356-00485/07).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 75

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural perquè la consellera d’Educació
informi sobre l’avantprojecte de llei orgànica d’edu-
cació que reforma l’actual legislació d’ensenyament
no universitari (tram. 355-00098/07). Substanciació. p. 75

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme proposada
pel conseller de Treball i Indústria per exposar el
Pla d’energia de Catalunya 2006-2015 (tram. 355-
00117/07). Substanciació. p. 75

Sessió informativa de la Comissió d’E-
conomia, Finances i Pressupost proposada pel con-
seller d’Economia i Finances per informar de la liqui-
dació dels pressupostos de la Generalitat per als
exercicis del 2004 i el 2005 (tram. 355-00130/07).
Sol·licitud i tramesa a la Comissió. p. 75

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost perquè el con-
seller d’Economia i Finances informi sobre l’execu-
ció i la liquidació dels pressupostos de la Genera-
litat corresponents als anys 2004 i 2005 (tram.
355-00131/07). Acord de tenir la sessió informativa. p. 75

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

Compareixença del Sr. Joaquim Muns
Albuixech, catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi del Procés
de Mundialització de l’Economia i de les Repercus-
sions en les Relacions Internacionals perquè informi
sobre la reforma i la democratització de les insti-

tucions financeres internacionals (tram. 357-00291/
07). Substanciació. p. 76

Compareixença del Sr. Manuel Mano-
nelles i Tarragó, adjunt al coordinador del Secre-
tariat del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat
Civil (UBUNTU), i del Sr. Aldo Caliari, coordinador
del Rethinking Bretton Woods Project al Center of
Concern, davant la Comissió d’Estudi del Procés
de Mundialització de l’Economia i de les Reper-
cussions en les Relacions Internacionals perquè in-
formin sobre la reforma i la democratització de les
institucions financeres internacionals (tram. 357-
00298/07). Substanciació. p. 76

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre
el darrer estudi d’opinió sobre els mitjans audiovi-
suals i sobre la proposta d’elaboració d’una reco-
manació per al tractament informatiu del referèn-
dum sobre l’Estatut (tram. 357-00300/07). Acord de
tenir la sessió de compareixença. p. 76

4.90. Règim interior
4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir provisionalment
el lloc de treball de cap de l’Àrea del Parc Mòbil del
Parlament de Catalunya (tram. 500-00030/07).
Correcció d’errades de publicació. Nomenament de
l’òrgan qualificador. p. 76

Cessament d’un funcionari interí. p. 77

Cessament d’una funcionària interina. p. 77

Nomenament d’una funcionària interina. p. 78

Annex

Projecte de llei d’exercici de professi-
ons titulades i de col·legis professionals (tram. 200-
00027/07). Dictamen de la Comissió. Esmenes re-
servades per a defensar en el Ple.

NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de la iniciativa legislativa popular
Tram. 200-00020/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
290)

Al BOPC 290, a la pàgina 7, al títol de la tramitació,

On diu: «Projecte de llei de la iniciativa legislativa po-
pular»

Hi ha de dir: «Llei de la iniciativa legislativa popular»

On diu: «[...] en sessió tinguda el dia 9 de febrer de
2006 [...]»

Hi ha de dir: «[...] en sessió tinguda el dia 2 de febrer
de 2006 [...]»

A la pàgina 11

On diu: «Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006»

Hi ha de dir: «Palau del Parlament, 2 de febrer de
2006»

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 352/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 27/2002-C: Consor-
ci per a la Normalització Lingüística.
Exercici 2001
Tram. 256-00005/07

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 10, 07 i 09.02.2006, DSPC-C 287 -
290

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 7 i 9 de febrer de 2006, ha debatut les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 35543); i pel Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa (reg. 35571), en relació amb l’Infor-
me de fiscalització 27/2002-C: Consorci per a la Norma-
lització Lingüística. Exercici 2001 (256-00005/07),

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 164
del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 27/2002-C: Consorci per a la Normalització
Lingüística. Exercici 2001.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Secretari de la Comissió President de la Comissió
Uriel Bertran Arrué Lluís M. Corominas i Díaz

Resolució 353/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 3/2003-C: Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en
Enginyeria. Exercici 2001
Tram. 256-00006/07

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 10, 07 i 09.02.2006, DSPC-C 287 -
290

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 7 i 9 de febrer de 2006, ha debatut les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 35544); i pel Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35571), en relació
amb l’Informe de fiscalització 3/2003-C: Centre Inter-
nacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Exercici
2001 (256-00006/07),

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 164
del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 3/2003-C: Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en Enginyeria. Exercici 2001.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Secretari de la Comissió President de la Comissió
Uriel Bertran Arrué Lluís M. Corominas i Díaz

1.01.01.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Resolució 354/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 7/2003-C: Inversi-
ons reals i transferències de capital de
la Direcció General de Patrimoni Natu-
ral i del Medi Físic. Exercici 2001
Tram. 256-00007/07

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 10, 07 i 09.02.2006, DSPC-C 287 -
290

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 7 i 9 de febrer de 2006, ha debatut les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 35545); i pel Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35571), en relació
amb l’Informe de fiscalització 7/2003-C: Inversions
reals i transferències de capital de la Direcció General
de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001
(256-00007/07),

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 164
del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2003-C: Inversions reals i transferències de
capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i
del Medi Físic. Exercici 2001.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Secretari de la Comissió President de la Comissió
Uriel Bertran Arrué Lluís M. Corominas i Díaz

Resolució 355/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 5/2004: Autoritat
del Transport Metropolità (ATM). Exer-
cicis 2001 i 2002
Tram. 256-00008/07

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 10, 07 i 09.02.2006, DSPC-C 287 -
290

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 7 i 9 de febrer de 2006, ha debatut les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 35546); pel Grup

Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35571), en relació
amb l’Informe de fiscalització 5/2004: Autoritat del
Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002
(256-00008/07),

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 164
del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 5/2004: Autoritat del Transport Metropolità
(ATM). Exercicis 2001 i 2002.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Secretari de la Comissió President de la Comissió
Uriel Bertran Arrué Lluís M. Corominas i Díaz

Resolució 356/VII del Parlament de
Catalunya, per la qual s’aprova l’infor-
me de fiscalització 21/2004 sobre les
contractacions i les despeses efectua-
des per la Generalitat de Catalunya i les
administracions locals amb Europraxis
Consulting Holding SL, Europraxis
Consulting SA, Comopraxis SA i Indra.
Exercicis 1996-2002, i se’n fan diverses
observacions
Tram. 256-00016/07

Adopció: Comissió de la Sindicatura de
Comptes
Sessió núm. 10, 07 i 09.02.2006, DSPC-C 287 -
290

COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en sessió
tinguda els dies 7 i 9 de febrer de 2006, ha debatut les
propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 35547 i 35562), pel
Grup Parlamentari Popular (reg. 35561); pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 35570), pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 35571); pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 35572), i pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi
(reg. 35573), en relació amb l’Informe de fiscalització
21/2004 sobre les contractacions i les despeses efectu-
ades per la Generalitat o les seves empreses i organis-
mes autònoms i per les administracions locals amb:
Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis Con-
sulting SA, Comopraxis SA, i Indra (o empreses del
grup). Exercicis 1996-2002 (256-00016/07),

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 164
del Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

1.10.

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 21/2004 sobre les contractacions i les despe-
ses efectuades per la Generalitat o les seves empreses
i organismes autònoms i per les administracions locals
amb Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis
Consulting SA, Comopraxis SA i Indra (o empreses del
grup) relatiu als exercicis 1996-2002, malgrat que con-
sidera que la manca de resposta de la majoria d’admi-
nistracions locals a la sol·licitud d’informació feta per
la Sindicatura de Comptes ha impedit elaborar un infor-
me complet.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que
l’Administració i les empreses públiques i organismes
que en depenen compleixin els principis bàsics esta-
blerts pel Decret legislatiu 2/2000, de contractes de les
administracions públiques, especialment pel que fa al
compliment dels principis de publicitat i concurrència,
necessaris per a la bona gestió i transparència que han
de regir en l’Administració pública.

3. El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatu-
ra de Comptes que ampliï l’Informe 21/2004, dins
l’abast temporal analitzat en aquesta fiscalització, pel
que fa a la contractació de les dites empreses amb:

a) Els consorcis i les fundacions que, d’acord amb les
normes reguladores del sistema europeu de comptes ac-
tual, es consideri que formaven part del sector de les
administracions públiques.

b) Els ens i les entitats locals relacionades de més de
10.000 habitants que no ha presentat la informació re-
querida per la Sindicatura de Comptes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a trobar
les causes i els responsables que han propiciat la des-
aparició de documentació relacionada amb expedients
de contractació de l’Institut Català de la Salut, i a recla-
mar les responsabilitats que se’n derivin per mitjà de les
instàncies administratives o jurisdiccionals correspo-
nents.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Secretari de la Comissió President de la Comissió
Uriel Bertran Arrué Lluís M. Corominas i Díaz

Resolució 357/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la compareixença
periòdica en el Parlament dels mem-
bres de la Comissió de Seguiment de
l’Acord Estratègic per a la Competitivi-
tat, la Qualitat de l’Ocupació i la Inter-
nacionalització de l’Economia
Tram. 250-00964/07

Adopció: Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Sessió núm. 13, 09.02.2006, DSPC-C 289

COMISSIÓ D’ECONOMIA, FINANCES I PRESSUPOST

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en
sessió tinguda el dia 9 de febrer de 2006, ha estudiat el
text de la Proposició no de llei sobre la compareixen-
ça periòdica en el Parlament dels membres de la Co-
missió de Seguiment de l’Acord Estratègic per a la
Competitivitat, la Qualitat de l’Ocupació i la Internaci-
onalització de l’Economia Catalana (tram. 250-00964/
07), presentada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, i pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

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

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta els membres de la Co-
missió de Seguiment de l’Acord Estratègic per a la
Competitivitat, la Qualitat de l’Ocupació i la Internaci-
onalització de l’Economia Catalana que representen el
Govern a comparèixer de manera periòdica davant la
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a in-
formar sobre l’evolució i el grau de compliment del dit
acord. Aquestes compareixences s’han d’iniciar l’any
2006, s’han de substanciar després d’una sessió plenà-
ria de la Comissió de Seguiment i no se’n poden fer
més de dues a l’any.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

La secretària El president de la Comissió
M. Belén Pajares i Ribas Jordi Terrades i Santacreu

1.10.

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

Moció 52/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’ensenyament del català i
l’acolliment lingüístic
Tram. 302-00160/07

Aprovació: Ple del Parlament
Sessió núm. 79, 16.02.2006, DSPC-P 70

PLE DEL PARLAMENT

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 16 de fe-
brer de 2006, d’acord amb els articles 130 i concor-
dants del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Consell Executiu sobre la reforma del
Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 302-
00160/07), presentada per la diputada Sra. Dolors Ca-
mats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa, i l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
35921).

Finalment, d’acord amb el que estableixen els articles
130 i 135 del Reglament, ha aprovat la següent

MOCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar desenvolupant el sistema educatiu d’im-
mersió lingüística que s’aplica a Catalunya des de l’any
1983 amb els recursos i les adaptacions necessaris, ja
que assegura els drets que recull la Llei 1/1998, del 7 de
gener, de política lingüística, i garanteix la plena com-
petència lingüística en català i en castellà al final de
l’etapa de primària.

b) Desenvolupar noves eines d’aprenentatge del català
adaptades a la realitat actual de Catalunya, tant per a
l’aprenentatge presencial com en línia.

c) Elaborar els plans d’acolliment lingüístic amb una
perspectiva prou àmplia per a fomentar el coneixement
de l’entorn, l’acolliment cultural i l’arrelament al país
de les persones nouvingudes que accedeixen a aques-
ta formació.

d) Estudiar conjuntament amb els ens locals, el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística, el Departament
d’Educació i altres organismes de formació de persones
adultes la necessitat d’establir, de manera coordinada,
una oferta plural d’ensenyament del català que eviti
buits o duplicitats i que permeti l’adequació flexible a
les diverses realitats locals i socials.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2006

El secretari tercer El president del Parlament
Rafel Luna i Vivas Ernest Benach i Pascual

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
els efectes que poden tenir les noves
perspectives financeres europees en
l’economia catalana
Tram. 300-01012/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 79, tinguda el dia 16.02.2006
(DSPC-P 70).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la situació econòmica i industrial de
Catalunya
Tram. 300-01013/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 79, tinguda el dia 16.02.2006
(DSPC-P 70).

Interpel·lació al Consell Executiu sobre
la política en matèria de publicitat ins-
titucional
Tram. 300-01014/07

Substanciació

Sessió plenària núm. 79, tinguda el dia 16.02.2006
(DSPC-P 70).

1.15.

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost, tinguda el dia 09.02.2006
(DSPC-C 289).

Proposició no de llei sobre la modifi-
cació de l’organigrama de la Junta
Consultiva de Contractació de Catalu-
nya per a incorporar a la permanent
d’aquesta Junta un representant del
Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge
Tram. 250-00711/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 13, tinguda el dia
09.02.2006 (DSPC-C 289).

Proposició no de llei sobre el millora-
ment de la integració urbana del traçat
ferroviari a Masquefa (Anoia)
Tram. 250-00749/07

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35519).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
14.02.2006.

Proposició no de llei sobre la presen-
tació del Projecte de llei d’estabilitat
pressupostària de Catalunya
Tram. 250-00757/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 13, tinguda el dia
09.02.2006 (DSPC-C 289).

Proposició no de llei sobre l’ampliació
del CEIP 25 de Setembre, de Rubí (Va-
llès Occidental)
Tram. 250-00851/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un nou centre d’educació in-
fantil i primària a la zona de la Perla, al
municipi de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 250-00852/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei sobre el trasllat
dels mòduls prefabricats del CEIP Bis-
bat d’Ègara, a Terrassa (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00868/07

Retirada

Retirada en la sessió núm. 36 de la Comissió de Polí-
tica Cultural, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C 295).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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Proposició no de llei sobre l’accepta-
ció d’un solar cedit per l’Ajuntament
de Terrassa (Vallès Occidental) perquè
s’hi construeixi un nou centre d’educa-
ció infantil i primària
Tram. 250-00869/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei sobre la transfe-
rència pel Govern de l’Estat de les
quantitats necessàries per a incremen-
tar l’oferta de places d’educació infan-
til en l’escola pública
Tram. 250-00870/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei sobre l’ampliació
de la conducció d’aigua entre la presa
del Pasteral (Selva) i la planta potabilit-
zadora de Montfullà (Gironès) fins a
una capacitat d’un metre cúbic per se-
gon
Tram. 250-00876/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre el foment
de l’art del jardí i l’arquitectura del pai-
satge, i la institució del Dia del Jardí
Tram. 250-00891/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a prendre les mesures
necessàries per evitar el trasllat del
CEIP Montserrat, de Sant Just Desvern
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00902/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció del quart centre d’educació in-
fantil i primària a les Franqueses del
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00905/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Proposició no de llei sobre la connexió
a la xarxa elèctrica dels nuclis de Tor i
Norís (Alins, Pallars Sobirà)
Tram. 250-00909/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 13, tinguda el dia
08.02.2006 (DSPC-C 288).

Proposició no de llei sobre la preser-
vació, en el emplaçament actual, dels
elements patrimonials del centre histò-
ric de la vila d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-00911/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Cultural en la
sessió núm. 36, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
295).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT



Núm. 292 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de febrer de 2006

13

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a fer un informe nou so-
bre les causes del diferencial d’inflació
a Catalunya
Tram. 250-00920/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 13, tinguda el dia
09.02.2006 (DSPC-C 289).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la sortida oest de Mataró
(Maresme) a l’autopista C-32
Tram. 250-00925/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a revisar la declaració de
zona vulnerable, pel que fa a la conta-
minació per nitrats, dels municipis de
Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni
de Vilamajor (Vallès Oriental)
Tram. 250-00926/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre el Centre
de la Propietat Forestal i l’elaboració
del cens de titulars de propietats fores-
tals privades
Tram. 250-00932/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre les actuaci-
ons a emprendre per la Generalitat al
barri de Sant Miquel Cros, d’Argentona
(Maresme)
Tram. 250-00935/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre la devolu-
ció de les quantitats recaptades per
Hisenda, en concepte d’IVA, per la
compra de béns i la prestació de ser-
veis finançats en part mitjançant sub-
vencions
Tram. 250-00936/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost en la sessió núm. 13, tinguda el dia
09.02.2006 (DSPC-C 289).

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern de la Generalitat a fomen-
tar la producció d’energia a través de
plantes de cogeneració
Tram. 250-00938/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 13, tinguda el dia
08.02.2006 (DSPC-C 288).

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció de les actuacions necessàries per
tal d’eliminar l’esquerda del pantà de
Portbou (Alt Empordà)
Tram. 250-00939/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

2.10.25.

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT
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Proposició no de llei sobre l’adopció
de les mesures necessàries que per-
metin compensar la puja del preu del
gas natural a les comarques i zones de
muntanya
Tram. 250-00940/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme en la sessió núm. 13, tinguda el dia
08.02.2006 (DSPC-C 288).

Proposició no de llei sobre la inclusió
de la franja de mar de davant del delta
de l’Ebre en la proposta d’ampliació de
la Xarxa Natura 2000
Tram. 250-00942/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un baixador de rodalia de
Renfe al polígon industrial Mas Blau, al
Prat de Llobregat (Baix Llobregat), per
al 2006
Tram. 250-00945/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre el millora-
ment del transport ferroviari de rodalia
Tram. 250-00950/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un centre de noves tecnolo-
gies per a estudis i camps de treball de
medi ambient a Vilada (Berguedà)
Tram. 250-00958/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

Proposició no de llei sobre el millora-
ment dels equipaments i les instal·-
lacions i la remodelació de l’entorn del
parc del Gronxador, de Vilada (Bergue-
dà)
Tram. 250-00959/07

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 30, tinguda el dia 15.02.2006 (DSPC-C
294).

2.10.25.
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política lin-
güística
Tram. 302-00157/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 79,
tinguda el dia 16.02.2006 (DSPC-P 70).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la política de
concerts educatius
Tram. 302-00158/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 79,
tinguda el dia 16.02.2006 (DSPC-P 70).

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les conse-
qüències de la crisi del Carmel
Tram. 302-00159/07

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 79,
tinguda el dia 16.02.2006 (DSPC-P 70).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei sobre assignacions
temporals i pensions a alts càrrecs de
la Generalitat d’adscripció parlamentà-
ria, en cessar, i als seus familiars
Tram. 200-00038/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 35604 i 35822).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 36147).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 20.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 17.02.2006.

2.15.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Projecte de llei de prestacions econò-
miques d’assistència social
Tram. 200-00043/07

Debat de totalitat: Ple del Parlament

Sessió núm. 79, tinguda el dia 16.02.2006 (DSPC-P 70).

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 21.02.2006 al 27.02.2006).

Finiment del termini: 28.02.2006; 9:30 hores.

Rebuig de l’esmena a la totalitat presen-
tada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 79,
tinguda el dia 16.02.2006 (DSPC-P 70).

Projecte de llei de serveis socials
Tram. 200-00045/07

Text presentat
Reg. 35471 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

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

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, celebrada el dia 17 de gener de 2006, es va pren-
dre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continu-
ació:

«A proposta de la consellera de Benestar i Família
s’aprova l’Avantprojecte de Llei de Serveis Socials 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 divuit de gener de dos mil sis.

Ernest Maragall i Mira
Secretari del Govern

PROJECTE DE LLEI DE SERVEIS SOCIALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la
Generalitat de Catalunya competència exclusiva en
matèria d’assistència social i de serveis socials, de jo-
ventut, de promoció de les dones, de protecció i tutela
de persones menors d’edat, de cooperatives i de funda-
cions i associacions de caràcter assistencial. D’acord
amb aquestes competències i tenint en compte les que
s’atribueixen a la Generalitat en matèria de seguretat
social i de règim local, amb aquesta nova Llei de ser-
veis socials s’estableix la garantia del dret als serveis
socials per a totes les persones que tenen necessitats
socials a Catalunya.

II. La Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta
Social Europea i la Constitució Espanyola fonamenten
el dret als serveis socials:

«Tothom te dret a un nivell de vida adient que li asse-
guri, així com a la seva família, la salut i el benestar i
en especial l’alimentació, el vestit, l’habitatge, l’assis-
tència mèdica i els serveis socials necessaris [...].» Ar-
ticle 25 de la Declaració Universal de Drets Humans de
les Nacions Unides (1948).

«Tothom te dret a beneficiar-se dels serveis socials [...]
que utilitzant mètodes de treball social contribueixen al
benestar i al desenvolupament de les persones i dels
grups en la comunitat i a la seva adaptació a l’entorn
social.» Article 14 de la Carta Social Europea (revisa-
da el 1996) firmada per Espanya l’any 2000.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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«La dignitat de la persona, els drets individuals que li
són inherents, el lliure desenvolupament de la persona-
litat, el respecte a la llei i als drets dels altres són fona-
ment de l’ordre polític i de la pau social». «Els poders
públics tenen l’obligació d’atendre les famílies». Arti-
cles 9 i 10 de la Constitució espanyola.

«Correspon als poders públics de promoure les condi-
cions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i
dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives;
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin
la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans
en la vida política, econòmica, cultural i social». Arti-
cle 9.2 de la Constitució espanyola, contingut a l’arti-
cle 8.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

III. Els serveis socials són un dels sistemes de benestar
social, conjuntament amb la seguretat social, el sistema
de salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’o-
cupació, les polítiques d’habitatge i altres actuacions
públiques en l’àmbit de la cultura i l’esport. Els serveis
socials són el conjunt d’intervencions públiques que
tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques
dels ciutadans, donant atenció al manteniment de la
seva autonomia personal, promovent el desenvolupa-
ment de les capacitats personals, en un marc de respec-
te per la dignitat de les persones.

Els serveis socials a Catalunya estan formats per recur-
sos, prestacions de servei, tecnològiques i econòmi-
ques, programes, equipaments i activitats de prevenció,
atenció i promoció social. Constitueixen un sistema
feble per la manca de cobertura universal i de reconei-
xement específic del dret subjectiu a l’accés als serveis
socials. És allò que s’ha anomenat «dret debilitat» pels
recursos limitats fixats per a la seva disponibilitat per
part de la ciutadania.

La universalitat de l’atenció per part dels serveis soci-
als no ha d’impedir que tinguin o puguin tenir prioritats
en l’atenció a uns grups o unes persones en situacions
de risc, de dependència i altres, d’acord amb uns crite-
ris preestablerts i en base al principi de justícia distri-
butiva, al de prevenció, al de solidaritat, al de cohesió
social o per altres consideracions.

En algun moment o etapa de la vida, a causa d’alguna
situació o problema que pot afectar qualsevol ciutadà i
ciutadana del país, la majoria de persones necessita els
serveis socials per diferents motius: per informació, per
orientació, per suport o per altres necessitats. Hi ha
persones i famílies que precisen atenció dels serveis
socials al llarg de tota la seva vida o en etapes perllon-
gades; altres persones els han necessitat en situacions
d’emergència o de crisi i d’altres encara no s’hi ha atan-
sat mai però probablement amb l’allargament dels anys
de vida, amb els canvis en l’estructura familiar, la ma-
jor incertesa en el món del treball o qualsevol altra in-
cidència de l’anomenada «societat del risc», hi entraran
en contacte en un moment o altre del cicle vital o fami-
liar.

Els serveis socials són l’instrument que tenen els poders
públics per afavorir la independència de les persones,
la seva autonomia, per millorar les condicions de vida
de les famílies, de les famílies de totes les classes soci-
als. D’altra banda, l’augment dels anys de vida de les

persones, els canvis a les famílies i la incorporació de
les dones al mercat de treball són fets molt positius. I a
vegades es presenten com a riscs, quan no ho són. És
una bona notícia que la gent visqui més anys, no un
risc. La societat de la inclusió dóna l’oportunitat que
totes les persones, amb independència de la seva rela-
ció familiar, forma de convivència o relació amb el
mercat de treball, tinguin les seves necessitats bàsiques
cobertes i se sentin membres de la nostra societat. Els
serveis socials han de jugar un paper clau en el procés
d’eliminació de situacions d’injustícia social.

Els valors de convivència i cohesió social haurien d’ex-
pandir-se per incloure el de garantir la qualitat de vida
de les persones, disminuint les desigualtats socials que
afecten tal convivència i cohesió social. Existeix gran
quantitat d’estudis de recerca que mostren que les des-
igualtats socials determinen en gran manera el nivell de
qualitat de vida d’una societat. Les persones amb ni-
vells de renda superior tenen una esperança de vida
superior a les persones amb rendes menors. Es dóna
així una gradació de mortalitat segons el nivell de ren-
da de la població. El mateix succeeix respecte a les dis-
capacitats, a la reducció de la qualitat de vida, a la de-
pendència. Per això la reducció de les desigualtats de
classe, de gènere, de grup ètnic, de regió, és una mesura
de política social de gran importància i que no s’hauria
de confondre amb els programes de lluita contra la po-
bresa, car aquests són un component important però no
l’únic en les polítiques de reducció de les desigualtats.
La reducció de les desigualtats requereix unes políti-
ques multisectorials que exigeixen la planificació i co-
ordinació de les intervencions socials amb intervenci-
ons d’altres sectors com ara salut, educació, habitatge
i treball.

Quan el dret a l’educació i a la salut no eren drets uni-
versals reconeguts per les lleis, hi havia poques escoles
i pocs serveis de sanitat públics, que eren utilitzats no-
més pels sectors més febles de la societat. És evident el
canvi qualitatiu que per als serveis de salut i els d’edu-
cació ha suposat el reconeixement del dret universal a
disposar d’ells i al seu ús. Els serveis socials també
estan fent el mateix recorregut si bé amb alguns anys de
retard. No obstant això, als serveis socials els manca la
garantia d’accés per a tota la població que els necessi-
ta, perquè puguin emprendre el tram final cap a la seva
acceptació com a sistema públic, com la quarta colum-
na del benestar social, al costat de les pensions, la sa-
lut i l’educació. L’estat del benestar és com una cadira
que ofereix repòs i suport a la persona que ho necessi-
ta. A l’estat espanyol té només consolidats tres pilars,
el dret a la sanitat, el dret a la educació i el dret a les
pensions. Però falta el dret als serveis socials, de gran
ajuda a les persones per poder mantenir la seva autono-
mia i facilitar la seva articulació en la societat, ajuda de
la que es beneficia no tan sols la persona assistida sinó
també la seva família. És en aquest sentit que es parla
del quart pilar de l’estat del benestar, que se centra en
els serveis d’ajut a les persones i a les famílies, donant
suport al desenvolupament de les seves responsabilitats
d’atenció a les persones que requereixen tal atenció.
Així, de manera més accentuada que la resta dels ser-
veis de benestar, els serveis socials a Catalunya, i també
a tot l’Estat espanyol, han d’aproximar-se als standards
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europeus en matèria de dotació de serveis i de percen-
tatge de despesa del PIB a la Unió Europea.

IV. La Llei anterior de serveis socials de Catalunya del
1985, i d’Administració Institucional, Coordinació,
Desconcentració i Descentralització dels serveis soci-
als del 1994, així com el Decret legislatiu 17/1994 pel
qual s’aprova la refosa de les lleis anteriors, defineixen
els serveis socials, estableixen un dret genèric als ser-
veis socials per a tota la població i fan una proposta de
sistema de serveis socials que ha servit per posar en
marxa una estructura dels serveis socials, per avançar
en la responsabilització pública de les diferents admi-
nistracions i per establir un sistema de participació molt
formal i burocratitzat.

En aquest marc legislatiu la iniciativa social i els ajun-
taments han contribuït a desenvolupar el sistema de
serveis socials de Catalunya, que amb fortes limitacions
de recursos i de coordinació, ha pal·liat situacions de
pobresa i de desigualtat al nostre país.

El curt desenvolupament reglamentari de les Lleis ac-
tualment en vigor, l’excessiva regulació de les condici-
ons d’obertura i de finançament públic de centres i ser-
veis i la escassa existència de consens entre les diferents
administracions públiques amb competències concur-
rents en serveis socials han comportat una situació ac-
tual molt ambigua i dispersa quant a atribució de res-
ponsabilitats als diferents nivells de l’Administració,
una dotació de recursos públics molt insuficient i inse-
gura per finançar els serveis necessaris al nostre país,
una coordinació incompleta entre les diferents adminis-
tracions i entitats privades gestores representatives dels
serveis socials a Catalunya i, sobretot, una forma d’or-
ganització de serveis centralitzada i burocratitzada,
conjunt de fenòmens que han dificultat el desenvolupa-
ment dels serveis socials que la població de Catalunya
necessita.

Es proposa, per tant, una nova Llei de Serveis Socials
de Catalunya, que tingui uns efectes més importants en
la redistribució de la renda en el nostre país, que generi
ocupació en l’atenció a les persones, que faciliti la co-
hesió social de les nostres comunitats, que sigui un fac-
tor de progrés en el benestar social i la qualitat de vida
de les persones que visquin a Catalunya.

V. La llei de serveis socials del 1985 establí formalment
el dret als serveis socials, si bé deixà l’accés a les pres-
tacions, l’efectivitat, a les disposicions reglamentàries,
que han anat debilitant el dret fins a deixar-lo en mans
de les disponibilitats pressupostaries. Cal a més cons-
tatar que la despesa en polítiques socials al nostre país
és significativament inferior en percentatge del PIB a la
despesa dels països del nostre entorn europeu.

Per millorar aquesta situació, s’ha plantejat un procés
d’elaboració d’aquesta nova Llei molt ampli, per bus-
car el màxim consens possible de tots els sectors impli-
cats en els serveis socials de Catalunya. A partir d’un
document de Bases, elaborat per un Comitè d’Experts,
s’ha endegat un procés participatiu que ha permès pre-
sentar i debatre el futur dels serveis socials amb els
ajuntaments, consells comarcals i diputacions, les en-
titats prestadores de serveis socials, les centrals sindi-
cals i patronals, les associacions d’entitats d’iniciativa

social del sector, les associacions i federacions de per-
sones usuàries i els col·legis professionals. Això ha per-
mès recollir moltes aportacions que enriqueixen el
plantejament inicial i que, posades a disposició dels
diferents grups parlamentaris, permeten conèixer el
posicionament dels principals agents dels serveis soci-
als de Catalunya.

Aquest procés participatiu a més de comportar activi-
tats, persones i entitats debatent i aportant esmenes ha
generat un ampli consens sobre la pertinença de prio-
ritzar els valors presents en la legislació actual i els seus
principis rectors de universalitat, igualtat, responsabi-
litat pública, solidaritat, participació cívica, globalitat,
subsidiarietat, prevenció i dimensió comunitària, fo-
ment de la cohesió social, normalització, coordinació,
atenció personalitzada i integral, respecte pels drets i la
dignitat de la persona, foment de l’autonomia personal,
economia, eficiència, eficàcia i qualitat dels serveis
socials. També ha comportat una detecció comuna de la
majoria de les persones implicades en els serveis soci-
als sobre les principals mancances desprès de més de
20 anys de desenvolupament dels serveis socials al nos-
tre país.

Fruït d’aquest procés participatiu surt amb força la ne-
cessitat de tenir aprovada amb el màxim reconeixement
legal possible, la Cartera de Serveis Socials que definei-
xi quines prestacions es garanteixen per a tota la pobla-
ció. Aquest podria ser un model a seguir i aprofundir.
Tanmateix, no es pot oblidar que l’arrel de la qüestió de
l’efectivitat dels drets socials rau en el finançament de
les prestacions que el fan efectiu. Aquí sorgeix nova-
ment la diferencia amb d’altres àmbits del benestar
social més consolidats que disposen de pressupostos
per a aquest fi; en canvi, els serveis socials no disposen
de pressupostos suficients, ja que el increment de ne-
cessitats, com per exemple l’atenció a les persones de-
pendents, no ha estat acompanyat dels recursos.

Aquest, és doncs, un element clau per l’eficàcia dels
drets reconeguts, ja que les prestacions de serveis soci-
als comporten costos importants. Per tant, qualsevol
opció requereix de previs estudis econòmics que garan-
teixin la sostenibilitat de les propostes. El finançament
hauria de ser mixt, amb implicació important dels pres-
supostos públics, Generalitat i Corporacions locals, per
finançar les prestacions, i dels usuaris per contribuir al
pagament de les esmentades prestacions i especialment
de les corresponents a les despeses d’allotjament i ma-
nutenció.

L’actual sistema de serveis socials català es pot quali-
ficar d’«assistencialista» en el sentit que, davant la in-
suficiència d’equipaments i serveis, per accedir-hi cal
demostrar la manca de recursos suficients. Aquest sis-
tema deixa fora a moltes persones. Es tracta, per tant,
d’anar cap a un sistema universal, «per a tothom» que
tingui una determinada necessitat, amb independència
de la seva situació econòmica i del caràcter gratuït de
la prestació. Per això, l’administració pública hauria de
garantir una oferta suficient i de qualitat per cobrir la
necessitat actual i prevenir necessitats futures, i podria
establir fórmules de copagament, en funció de la ren-
da disponible de la persona usuària del servei. Cal te-
nir en compte que als països europeus més desenvolu-
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pats els serveis socials són un important jaciment d’o-
cupació que genera molts llocs de treball. En definiti-
va, es tracta de facilitar que els serveis socials siguin un
factor productiu essencial i un instrument efectiu en
generar la redistribució de la riquesa, la cohesió social
i la qualitat de vida que necessita la nostra població.

VI. El sistema descentralitzat que es proposa exigeix
cercar fórmules que facin compatibles el dret de les
persones a la igualtat en l’accés als serveis, indepen-
dentment del lloc on visquin, amb la necessària diver-
sitat d’opcions territorials i sectorials.

La organització dels serveis socials i la coordinació
amb els altres sectors del benestar ha de centrar-se en
l’atenció a les persones i així ha permetre de dissenyar
programes transversals, com els sociosanitaris, els so-
cioeducatius, els sociolaborals, i d’altres.

D’altra banda, el principi de subsidiarietat prima l’actu-
ació de les instàncies més properes sempre que complei-
xin els requisits de l’eficiència. Això implica apoderar a
les persones, les famílies i les entitats d’iniciativa social,
per a que, si volen, es puguin fer càrrec de la cobertura
de determinades necessitats dins la comunitat, amb el
suport dels serveis socials públics que els permeti realit-
zar tal responsabilitat. En el sector públic, l’autoritat és
responsable del desenvolupament, planificació, coordi-
nació operativa de les accions, avaluació i descentralit-
zació de la gestió, entre d’altres competències de la
Generalitat o de les Corporacions Locals. Cal fer espe-
cial esment a que les Corporacions Locals han desen-
volupat en els darrers 25 anys una xarxa de serveis so-
cials públics a tot el territori, que necessita un suport
més complert i eficient per part del govern de la Gene-
ralitat.

VII. Cal un canvi des dels requisits mínims dels equi-
paments, potenciant els aspectes de la qualitat assisten-
cial, fins a les mesures de control, inspecció i seguiment
dels aspectes qualitatius. Cal que a partir d’uns mínims
que garanteixin l’atenció digna de les persones ateses,
s’articulin formes que permetin la diversitat, la innova-
ció, la flexibilitat, l’optimització dels recursos i l’adap-
tació als territoris i les seves característiques socioeco-
nòmiques. Cal que les taules sectorials dels diferents
àmbits dels serveis socials, amb presència de l’Admi-
nistració avancin capa a la homologació de les condi-
cions laborals de les persones treballadores en aquest
camp.

És necessari reestructurar els serveis socials, determi-
nant una primera modalitat que anomenem «bàsica»,
de caràcter públic i local, que serà un dispositiu potent
d’informació, diagnòstic, orientació, suport, interven-
ció i assessorament individual i comunitari, que a més
de ser la porta d’entrada habitual al sistema de serveis
socials, és el pal de paller de tota la xarxa de serveis,
aprofitant el model consagrat per la experiència dels
ajuntaments i consells comarcals. Les altres prestacions
s’articulen a partir d’aquesta via d’accés i inclouen les
prestacions d’atenció domiciliaria amb accions adreça-
des a que la persona pugui continuar romanent a casa
seva, les prestacions teleassistèncials i ajudes tècniques
que faciliten l’autonomia de les persones, els serveis
diürns amb serveis propers que cerquen també la per-
manència en l’entorn i els serveis residencials que tot

i el canvi de lloc de vida que suposen, han d’allunyar el
menys possible la persona del seu cercle relacional. Per
complementar aquestes prestacions de servei, es poden
establir prestacions econòmiques, que sempre que sigui
possible s’hauran de condicionar, mitjançant el xec
servei o una altra modalitat, a la utilització d’un servei.

La Cartera de Serveis Socials i els reglaments que or-
denin l’atenció bàsica i l’atenció especialitzada fixaran
els ratios de personal professional, les seves titulacions
d’accés i perfils professionals per assegurar la qualitat
i la eficiència en la prestació dels serveis socials garan-
tits del sistema.

VIII. S’ha de repensar i reestructurar la participació i la
implicació ciutadana en el sistema de serveis socials,
en els seus diferents nivells, central, local i en els cen-
tres, ja sigui mitjançant òrgans formals com amb expe-
riències d’innovació democràtica, tant en la definició
de les necessitats i la presa de decisions com en la ges-
tió dels serveis. També s’hauran d’abordar les relacions
amb les entitats voluntàries per tal que, tot respectant
els seus elements essencials, com és la seva autonomia,
independència i esperit crític, es trobin fórmules de
col·laboració amb les administracions públiques, apro-
fitant l’acció voluntària supervisada per personal pro-
fessional qualificat, però clarament deslligada del tre-
ball del personal professional.

S’ha d’avançar en el reconeixement del paper del sec-
tor privat, especialment en la prestació de serveis, i en
la potenciació de la iniciativa social de la societat civil
organitzada, especialment com a representants dels di-
ferents col·lectius. D’altra banda, cal reservar al sector
públic, a més de la gestió directa de determinats serveis,
les competències de planificació, d’ordenació, d’avalu-
ació, de coordinació general del sistema; de seguiment,
avaluació i control de les prestacions garantides; de
garantia de la qualificació, formació i professionalitat
del personal; així com les de registre, control, inspec-
ció i règim disciplinari.

IX. La Llei s’estructura en nou títols:

a) El primer títol, a més de definir els objectius i fina-
litats dels serveis socials, desenvolupa els seus princi-
pis rectors i ens aproxima a les persones destinatàries
dels serveis socials. La principal innovació d’aquesta
Llei és que inclou en el seu articulat una descripció
detallada, amb rang de llei, dels drets i deures de les
persones en relació amb els serveis socials.

b) El segon títol regula el sistema de responsabilitat
pública de serveis socials, ordena la seva estructura,
funcions i prestacions. La principal novetat és la intro-
ducció de la Cartera de Serveis Socials com instrument
que s’adreça a garantir l’accés a les prestacions garan-
tides del sistema de serveis socials, per a tota la pobla-
ció que els necessiti.

Serà per tant el Parlament de Catalunya qui fixarà els
pressupostos anuals, i a més informarà preceptivament
la Planificació Estratègica i la Cartera de Serveis Soci-
als, que inclourà totes les prestacions garantides i les
condicions d’accés.

c) El títol tercer estableix el règim competencial i orga-
nitzatiu. En el seu primer capítol regula les competèn-
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cies de les administracions públiques. En el segon ca-
pítol regula la organització territorial dels serveis basa-
da en el principi de subsidiarietat, i ordena la descen-
tralització. El tercer capítol regula la planificació dels
serveis socials. El quart capítol regula la coordinació i
col·laboració interadministrativa. I el cinquè capítol és
la principal novetat doncs regula el paper dels profes-
sionals en els serveis socials.

d) El quart títol regula la participació cívica a tots els
nivells dels serveis socials de Catalunya. Introdueix el
traspàs de la informació i els processos participatius per
reforçar la capacitat de les persones d’incidir en la in-
novació i el futur dels serveis socials.

e) El cinquè títol regula el finançament dels serveis
socials i ordena especialment les obligacions de les ad-
ministracions i de les persones usuàries en el finança-
ment.

f) El sisè títol regula el paper de la iniciativa privada
social i de la iniciativa privada mercantil en els serveis
socials. Així mateix ordena com ha de ser l’actuació de
les administracions públiques en relació amb les enti-
tats privades.

g) El setè títol regula la formació i la recerca en els ser-
veis socials.

h) El vuitè títol regula la qualitat dels serveis socials.

i) El novè títol regula la inspecció, el control i el règim
sancionador dels serveis socials.

j) Mitjançant una disposició addicional s’aborda la greu
situació de les persones amb necessitat de major auto-
nomia per a la realització d’activitats de la vida diària,
a causa de la seva dependència. Es reconeix de mane-
ra expressa que es tracta d’una contingència de caràc-
ter general, responsabilitat comuna i solidària del con-
junt de la societat, i de ineludible regulació per part de
la Generalitat de Catalunya.

X. Aquesta llei vol avançar en el reconeixement del dret
als serveis socials de totes les persones, en una doble
direcció. En primer lloc, vol garantir el dret a la igual-
tat d’accés, defensant la igualtat d’oportunitats de totes
les persones per accedir als serveis socials com un ins-
trument d’autonomia per a gaudir d’una real integració
en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidari-
tat, garantint l’atenció prioritària a totes les persones
que per motiu de la seva minoria d’edat, la seva depen-
dència, o la seva situació de risc o de vulnerabilitat
necessiten dels serveis socials per compensar els dèfi-
cits que experimenten en la seva qualitat de vida. En
definitiva que tothom pugui viure amb benestar i dig-
nitat.

Aprofitant l’experiència acumulada pels serveis socials
a Catalunya, cal fer un pas endavant significatiu, reco-
neixent el dret als serveis socials per a les persones del
nostre país, defensant els valors que des d’aquest siste-
ma s’aporten a la convivència i la cohesió social, què és
el que la nova Llei de Serveis Socials de Catalunya pre-
tén. En l’elaboració d’aquesta llei s’ha cercat la major
participació i el màxim consens polític i social, tenint
especialment en compte les aportacions presentades
des dels diferents sectors socials, administracions pú-
bliques i grups polítics parlamentaris.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI

1.1. L’objecte bàsic d’aquesta Llei és contribuir a fer
efectiva la justícia social i promoure el benestar del
conjunt de la població, garantint el dret universal d’ac-
cés als serveis socials.

1.2. També és objecte d’aquesta Llei aconseguir que els
serveis socials es prestin amb els requisits i els estàn-
dards de qualitat òptims necessaris per garantir la dig-
nitat i la qualitat de vida de les persones.

1.3. Aquesta Llei regula i ordena el sistema de serveis
socials a Catalunya. El sistema de serveis socials de
Catalunya comprèn totes les actuacions dutes a terme
en aquesta matèria per part de les entitats i persones a
què es refereix l’apartat 1 de l’article següent.

ARTICLE 2. SISTEMA DE SERVEIS SOCIALS

2.1. El sistema de serveis socials està integrat pel con-
junt de recursos, equipaments, projectes, programes i
prestacions de titularitat pública i privada.

2.2. El sistema de responsabilitat pública de serveis
socials l’integren els serveis socials de titularitat públi-
ca i els de titularitat privada acreditats i concertats per
la Generalitat d’acord amb el que estableix aquesta
Llei. Tots ells configuren conjuntament la xarxa d’aten-
ció pública de serveis socials.

2.3. Els serveis socials de titularitat pública garanteixen
l’existència i el desenvolupament de les accions bàsi-
ques, així com l’equitat territorial, que contribueixen a
la justícia social i al benestar social, d’acord amb el que
preveu el títol II d’aquesta Llei.

2.4. Els serveis socials de titularitat privada participen
en l’acció social mitjançant la realització d’activitats i
prestacions de serveis socials, d’acord amb el que pre-
veu aquesta Llei, sota la inspecció, control i registre de
la Generalitat.

ARTICLE 3. FINALITAT DELS SERVEIS SOCIALS

3.1. Els serveis socials tenen com a finalitat assegurar
el dret de les persones a viure dignament durant totes
les etapes de la seva vida mitjançant la cobertura de les
seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats
socials, en el marc de la justícia social i del benestar de
les persones.

3.2. Són necessitats socials als efectes del que estableix
l’apartat anterior totes aquelles que repercuteixen en
l’autonomia personal, en una millor qualitat de vida
personal, familiar i de grup, en les relacions interperso-
nals i socials i en el benestar de la col·lectivitat. Les
necessitats personals bàsiques són les pròpies de la sub-
sistència i la qualitat de vida de cada persona.

3.3. Els serveis socials s’adrecen de manera especial a
la prevenció de situacions de risc, a la compensació de
dèficits de suport social i econòmic i de situacions de
vulnerabilitat i de dependència.

3.4. La finalitat dels serveis socials s’aconsegueix mit-
jançant les actuacions, els programes transversals, els
projectes comunitaris i les prestacions de servei, econò-
miques i tecnològiques que s’estableixin en la Cartera
de Serveis Socials.
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ARTICLE 4. OBJECTIUS DE LES POLÍTIQUES DE SERVEIS

SOCIALS

Les actuacions dels poders públics en matèria de ser-
veis socials tenen com a objectius essencials:

a) Detectar les necessitats personals bàsiques i les ne-
cessitats socials dels habitants de Catalunya.

b) Prevenir, atendre i promoure la reinserció social en
les situacions de marginació i d’exclusió social.

c) Facilitar que les persones assoleixin l’autonomia
personal i funcional en la unitat familiar o de convivèn-
cia que desitgin.

d) Afavorir la convivència social.

e) Afavorir la igualtat efectiva de les persones, elimi-
nant així discriminacions per raó de gènere, discapaci-
tat o per qualsevol altra condició o circumstància per-
sonal o social arbitrària.

f) Atendre les necessitats derivades de la manca de re-
cursos bàsics i dels dèficits en les relacions interperso-
nals i amb l’entorn, tot evitant, quan sigui possible, la
institucionalització segregadora com a solució de les
esmentades carències.

g) Assignar equitativament l’ús dels recursos socials
disponibles.

h) Promoure la cohesió social i la resolució comunità-
ria de les necessitats socials, mitjançant polítiques pre-
ventives i comunitàries a tot el territori, fent dels serveis
socials un factor productiu essencial i generador d’ocu-
pació de qualitat, normalitzant l’activitat econòmica del
sector.

i) Promoure la participació, l’associacionisme, l’ajuda
mútua, l’acció voluntària i les altres formes d’implica-
ció solidària en els afers de la comunitat.

j) Promoure la tolerància, el respecte i la responsabili-
tat en les relacions personals, familiars i socials.

k) Lluitar contra l’estigmatització de qualsevol col·lectiu
desafavorit atès pels serveis socials.

ARTICLE 5. PRINCIPIS RECTORS DELS SERVEIS SOCIALS

El sistema públic de serveis socials es regeix pels prin-
cipis següents:

a) Universalitat: els poders públics han de garantir a
tothom el dret d’accés als serveis socials en condicions
d’igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest prin-
cipi no exclou, però, que l’accés es pugui condicionar
al compliment de determinats requisits de les persones
usuàries i a la percepció d’una contraprestació econò-
mica per assegurar la corresponsabilitat entre les perso-
nes usuàries i les administracions públiques i la soste-
nibilitat del sistema.

b) Igualtat: l’accés i la utilització dels serveis socials s’ha
de produir sense cap mena de discriminació arbitrària
per raó de les circumstàncies personals, de gènere, soci-
als o territorials. Tanmateix és compatible amb una dis-
criminació positiva quan aquesta es justifiqui en una re-
cerca de la igualtat real i faciliti la integració social.

c) Responsabilitat pública: els poders públic han de ga-
rantir la disponibilitat dels serveis socials mitjançant la

regulació i l’aportació dels mitjans humans, tècnics i
financers, i dels equipaments necessaris per a garantir
els drets reconeguts. També han d’assegurar la seva
planificació, la coordinació, el control, l’execució, l’a-
valuació amb criteris d’equitat, justícia social i qualitat.

d) Solidaritat: les polítiques i actuacions de serveis so-
cials s’han de basar en la solidaritat i la justícia socials
com a principi inspirador de les relacions entre les per-
sones i els grups socials amb l’objectiu de cooperar al
benestar general.

e) Participació cívica: el funcionament dels serveis so-
cials ha d’incorporar la participació de la ciutadania en
la seva programació i control. Aquesta participació
també es garanteix a les persones usuàries en relació
amb el seguiment i en l’avaluació de la gestió dels ser-
veis.

f) Globalitat: els serveis socials han de donar resposta
integral a les necessitats personals, familiars i socials
considerant conjuntament els aspectes relatius a la pre-
venció, l’atenció, la promoció i la inserció.

g) Subsidiarietat: Incloent proximitat i descentralitza-
ció, la prestació dels serveis socials s’ha de dur a terme
en l’àmbit més proper a les persones d’acord amb la
naturalesa i les característiques del servei.

h) Prevenció i dimensió comunitària: les polítiques de
serveis socials han d’actuar sobre les causes que origi-
nen els problemes socials i prioritzar les accions pre-
ventives i l’enfocament comunitari de les intervencions
socials.

i) Foment de la cohesió social: els serveis socials han de
contribuir a la cohesió social incorporant elements que
afavoreixin la inclusió i la integració social.

j) Normalització: els serveis socials s’han de prestar a
través dels mitjans habituals, evitant els serveis que
separin o no integrin a les persones en la seva unitat de
convivència i en la comunitat, a fi d’afavorir la inserció
d’aquestes en llurs activitats familiars, laborals i soci-
als.

k) Coordinació: el sistema de serveis socials s’ha de
fonamentar en l’actuació coordinada entre els diferents
sistemes de benestar social, incloent educació, salut,
pensions, treball i habitatge, entre les administracions
públiques i entre aquestes i la societat civil organitza-
da, amb la finalitat d’establir actuacions coherents i
programes d’actuació conjunts.

l) Atenció personalitzada i integral: els serveis socials
han d’assegurar una atenció personalitzada mitjançant
la valoració integral de la situació personal, familiar i
comunitària de la persona usuària.

m) Respecte pels drets de la persona: les actuacions en
matèria de serveis socials han de respectar sempre la
dignitat de la persona i els seus drets.

n) Foment de l’autonomia personal: els serveis socials
han de facilitar que les persones disposin de les condi-
cions adients per desenvolupar els seus projectes vitals,
dins la unitat de convivència que desitgin, d’acord amb
la naturalesa dels serveis i les seves condicions d’utilit-
zació.
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o) Economia, eficiència i eficàcia: la gestió dels serveis
socials es realitzarà amb criteris d’economia, eficiència
i eficàcia.

p) Qualitat dels serveis: el sistema de serveis socials ha
de disposar de criteris d’avaluació de la qualitat dels
programes, les actuacions i les prestacions, prenent
com a referència el concepte de qualitat de vida de les
persones.

ARTICLE 6. TITULARS DEL DRET A ACCEDIR ALS SERVEIS

SOCIALS

6.1. Els serveis socials s’adrecen a tota la població i
tenen com a destinataris totes aquelles persones que
precisin d’informació, diagnòstic, orientació, suport,
intervenció i assessorament individual o comunitari,
per fer front a situacions de necessitat personal bàsica,
de desigualtat social o per a la seva prevenció.

6.2 Són titulars del dret a accedir al sistema públic de
serveis socials totes les persones dels estats membres de
la Unió Europea empadronades en un municipi de Ca-
talunya.

6.3 També poden accedir al sistema públic de serveis
socials les persones que no compleixin la condició de
l’apartat anterior quan es trobin en estat de necessitat
personal bàsica, d’acord amb el que estableix la legis-
lació vigent en matèria d’estrangeria.

6.4. El que estableixen els apartats anteriors s’entén
sens perjudici dels requisits addicionals per a l’accés a
determinades prestacions, d’acord amb la naturalesa,
les seves característiques específiques i la disponibili-
tat d’aquells.

ARTICLE 7. SITUACIONS DE NECESSITAT DELS SERVEIS SO-
CIALS

Els serveis socials s’adrecen a tota la població i seran
especialment destinatàries les persones amb problemes
socials que es trobin en alguna o algunes de les situa-
cions de necessitat següents:

a. Envelliment

b. Manca d’autonomia personal o funcional

c. Exclusió social i aïllament social

d. Situacions de necessitat social relacionades amb la
manca d’habitatge

e. Persones amb discapacitat

f. Situacions de vulnerabilitat, de risc, o de dificultat
social per a les dones

g. Violència de gènere i violència familiar

h. Situacions de necessitat social relacionades amb la
desestructuració familiar

i. Drogodependències i altres addiccions

j. Violència i delinqüència juvenil

k. Pobresa, condicions laborals precàries i atur

l. Malalties mentals i malalties cròniques

m. Situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat
social per a la infància i l’adolescència

n. Discriminació per raó de gènere, lloc de procedèn-
cia, discapacitat, de malaltia, d’ètnia, cultural, religio-
sa i d’altres

o. Problemes de convivència i de cohesió social

p. Situacions de victimització de delictes violents i els
seus familiars

q. Persones sotmeses a mesures d’execució penal i els
seus familiars

r. Urgències socials

s. Emergències socials per catàstrofes

t. Situació de petició d’asil

u. Altres necessitats personals bàsiques o socials que és
considerin d’especial rellevància.

ARTICLE 8. DRETS DE LES PERSONES EN RELACIÓ AMB ELS

SERVEIS SOCIALS

En la relació que s’estableix amb les persones per a la
prestació dels serveis socials es tindrà especial cura en
l’aplicació i respecte pels drets i llibertats fonamentals.
La dignitat de la persona, el seu benestar, el respecte a
la seva autonomia i la seva intimitat orientaran tota l’ac-
tivitat dels professionals i de les entitats que gestionen
serveis socials, i l’Administració Pública vetllarà per
aquesta directriu. Per tal que aquesta vigilància sigui
més clara i efectiva, es proclama que, en relació amb els
serveis socials, qualsevol persona té els drets següents:

8.1. Dret a ser tractada amb el respecte a la dignitat que
li correspon com a persona.

8.2. Dret que li respectin els drets i les llibertats fona-
mentals i els altres reconeguts per llei.

8.3. Dret a accedir i gaudir de l’atenció social, sense
discriminació per raó de lloc de naixement, ètnia, sexe,
orientació sexual, estat civil, situació familiar, malaltia,
religió, ideologia, opinió o qualsevol altra circumstàn-
cia personal o social.

8.4. Dret a rebre informació suficient i entenedora so-
bre els serveis i les prestacions disponibles, els criteris
d’adjudicació, les prioritats per rebre’ls i sobre els drets
i deures de les persones destinatàries i usuàries, així
com dels mecanismes de presentació de queixes i recla-
macions.

8.5. Dret a rebre per escrit i si cal de paraula, i en llen-
guatge entenedor, la valoració de la seva situació, la
qual, si és el cas, ha d’incloure la qualificació de les
necessitats dels familiars o de les persones que en tenen
cura.

8.6. Dret a disposar d’un pla d’atenció social individual
o familiar, en funció de la valoració de la situació, la
qual es realitzarà tècnicament per procediments recone-
guts i homologats.

8.7. Dret a decidir si hom vol rebre un servei social i a
triar lliurement el tipus de mesures o de recursos a apli-
car, d’entre les opcions que li siguin presentades, així
com a participar en la presa de decisions sobre el pro-
cés d’intervenció acordat.

8.8. Dret a rebre informació prèvia en relació amb qual-
sevol intervenció que l’afecti a fi i efecte que, si escau,
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pugui donar el seu consentiment específic i lliure. El
consentiment s’ha de fer per escrit quan impliqui l’in-
grés en un establiment residencial de serveis socials.
Per a les persones incapacitades i per a les que per raó
de les seves circumstàncies personals poden ser decla-
rades incapaces, se seguirà el procediment legalment
establert.

8.9. Per als infants i adolescents en situació de risc, el
règim jurídic de protecció establirà la forma d’exercir
aquests drets en l’àmbit dels serveis i recursos d’infàn-
cia i adolescència.

8.10. Dret a la confidencialitat de totes les dades i infor-
macions que constin en els seus expedients d’acord
amb la legislació de protecció de dades de caràcter per-
sonal.

8.11. Dret a accedir al seu expedient individual, en tot
el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres per-
sones i a l’obtenció de còpies d’aquest expedient quan
ho sol·liciti, en els termes establerts en la legislació vi-
gent. Aquest dret no inclou, tanmateix, l’accés a les
anotacions del personal professional que puguin haver
quedat consignades en l’expedient.

8.12. Dret a rebre serveis de qualitat, a conèixer els
estàndards aplicables a aquests efectes i a que es tingui
en compte la seva opinió en el procés d’avaluació.

8.13. Dret a rebre una atenció urgent en les situacions
que no puguin esperar el torn ordinari. L’Administra-
ció competent determinarà els supòsits d’atenció ur-
gent, prioritària i ordinària.

8.14. Dret a tenir assignada una persona professional de
referència que sigui la interlocutora principal i que vet-
lli per la coherència, coordinació amb la resta de siste-
mes del benestar i globalitat del procés d’atenció. Dret
a canviar de professional de referència, d’acord amb les
possibilitats de l’àrea bàsica de serveis socials.

8.15. Dret a renunciar a les prestacions i als serveis
concedits, llevat que la renúncia afecti els interessos de
persones menors d’edat o de persones incapacitades o
presumptes incapaces.

8.16. Dret a presentar suggeriments, a obtenir informa-
ció, a poder presentar queixes i reclamacions, i a rebre
contesta dins el període legalment establert.

8.17. Dret a comunicar-se amb el personal professional
de serveis socials en totes les accions que siguin neces-
sàries per garantir la valoració correcta i l’aplicació de
les mesures adequades.

8.18. Dret a disposar dels ajuts i dels suports necessa-
ris per a la comprensió de la informació que se li diri-
geixi tant per dificultats d’idioma com per alguna dis-
capacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir
l’exercici dels seus drets i facilitar la participació ple-
na en el procés d’informació i de presa de decisions.

ARTICLE 9. DRETS ESPECÍFICS DE LES PERSONES USUÀRI-
ES DE SERVEIS RESIDENCIALS I DIÜRNS

9.a. Les persones usuàries de serveis residencials i di-
ürns tenen, a més dels drets reconeguts a l’article ante-
rior, els següents:

9.1. Dret a l’exercici de la llibertat individual per a l’in-
grés, la permanència i la sortida de l’establiment, tenint
en compte el que s’estableix en la legislació vigent res-
pecte a les persones menors d’edat, les persones inca-
pacitades i les persones sotmeses a mesures judicials
d’internament.

9.2. Dret a conèixer el reglament intern del servei, ex-
plicat de manera entenedora i a disposar d’una còpia.

9.3. Dret a una atenció personalitzada d’acord amb les
seves necessitats específiques.

9.4. Dret a accedir a l’atenció social, sanitària, farma-
cèutica, psicològica, educativa, cultural i, en general, de
totes les necessitats personals per aconseguir un desen-
volupament personal adient, en condicions d’igualtat a
l’atenció que reben la resta de ciutadans i ciutadanes.

9.5. Dret a comunicar i a rebre lliurement informació
per qualsevol mitjà de difusió.

9.6. Dret al secret en les seves comunicacions excepte
disposició contrària per resolució judicial.

9.7. Dret a la intimitat i a la privacitat en les diferents
accions de la vida quotidiana, que serà recollit en els
protocols d’actuació i d’intervenció del personal del
servei.

9.8. Dret a considerar com a domicili l’establiment re-
sidencial on viu i a mantenir la seva relació amb l’en-
torn familiar i social, tot respectant les formes de vida
actuals.

9.9. Dret a participar en la presa de decisions que hagi
de prendre el centre i que l’afectin individualment o
col·lectivament mitjançant el que estableix la normati-
va vigent i el reglament de règim intern, i a associar-se
per afavorir la seva participació.

9.10. Dret a l’accés a un sistema intern de recepció,
seguiment i resolució de suggeriments i queixes.

9.11. Dret a mantenir objectes personals significatius
per tal de personalitzar l’entorn on viu, respectant els
drets de les altres persones.

9.12. Dret al respecte al lliure exercici dels seus drets
polítics que no alteri el funcionament normal de l’esta-
bliment i sigui exercit des del respecte a la llibertat de
les altres persones.

9.13. Dret a la pràctica religiosa que no alteri el funci-
onament normal de l’establiment i sigui exercida des
del respecte a la llibertat de les altres persones.

9.14. Dret a obtenir facilitats, quan així ho desitgi, per
a l’exercici de voluntats anticipades.

9.15. Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis,
en les condicions establertes reglamentàriament.

9.16. Dret a no ser sotmès a cap tipus d’immobilització
o de restricció de la capacitat física o intel·lectual per
mitjans mecànics o farmacològics sense prescripció
facultativa i supervisió, llevat que existeixi perill immi-
nent per a la seguretat física de la persona usuària o de
terceres persones. En aquest darrer cas, les actuacions
efectuades hauran de justificar-se documentalment,
hauran de constar en l’expedient de la persona usuària
i s’hauran de comunicar al Ministeri Fiscal d’acord
amb la legislació vigent.
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9.17. Dret a conèixer el cost dels serveis que es reben
i, si escau, a conèixer la contraprestació de la persona
usuària.

9.18. Els infants i adolescents seran informats sobre els
seus drets i deures de forma entenedora i adequada a la
seva edat i capacitat.

9.b. El reglament intern del servei pot desenvolupar i
concretar la forma d’exercici dels anteriors drets, res-
pectant en tot cas el seu contingut essencial i sense
poder restringir els efectes que se’n deriven del seu re-
coneixement per les lleis vigents.

ARTICLE 10. DEURES EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS SOCI-
ALS

Les persones que accedeixen als serveis socials tenen
els deures següents:

10.1. Deure de facilitar les dades personals i familiars
veraces i de presentar els documents fidedignes que
siguin imprescindibles per valorar i atendre la seva si-
tuació.

10.2. Deure de complir els acords relacionats amb la
prestació concedida i de seguir el pla d’atenció social
individual o familiar i les orientacions del personal pro-
fessional, i de comprometre’s a participar activament en
el procés.

10.3. Deure de comunicar els canvis que es produeixin
en la seva situació personal i familiar que puguin afec-
tar les prestacions sol·licitades o rebudes.

10.4. Deure de destinar la prestació a la finalitat per a
la qual va ser concedida.

10.5. Deure de retornar els diners rebuts indegudament.

10.6. Deure de comparèixer davant de l’Administració,
a requeriment de l’òrgan que hagi atorgat una prestació.

10.7. Deure d’observar una conducta basada en el res-
pecte mutu, la tolerància i la col·laboració per tal de
facilitar la convivència en l’establiment i la resolució
dels problemes.

10.8. Deure de respectar la dignitat i els drets del per-
sonal dels serveis com a persones i com a treballadors.

10.9. Deure d’atendre les indicacions del personal i de
comparèixer a les entrevistes a què sigui convocada,
sempre que no atemptin contra la dignitat i la llibertat
de les persones.

10.10. Deure d’utilitzar amb responsabilitat i de tenir
cura de les instal·lacions del centre.

10.11. Deure de complir les normes i els procediments
per a l’ús i el gaudi de les prestacions.

10.12. Deure de contribuir al finançament del cost del
centre o servei quan així ho estableixi la normativa
aplicable.

10.13. Els altres deures que estableixi la normativa re-
guladora dels centres i serveis socials de Catalunya.

10.14. Els infants i adolescents, i els seus pares, mares
i tutors legals, tindran els deures que estableixi la legis-
lació vigent.

TÍTOL II. EL SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS

ARTICLE 11. DEFINICIÓ

11.1. Constitueix el sistema públic de serveis socials el
conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes,
projectes i equipaments destinats a l’atenció social de
la població, de titularitat de l’Administració de la Ge-
neralitat, de les entitats locals i d’altres Administraci-
ons.

11.2. El sistema públic de serveis socials funciona de
forma integrada i coordinada en xarxa, d’acord amb el
marc normatiu comú que regula les activitats de serveis
socials.

ARTICLE 12. ESTRUCTURA

12.1. El sistema públic de serveis socials s’organitza en
forma de xarxa i s’estructura en serveis socials bàsics
i en serveis socials especialitzats.

12.2. La xarxa d’atenció pública en serveis socials es-
tarà integrada pel conjunt dels serveis i centres de ser-
veis socials de Catalunya que estiguin acreditats per la
Generalitat de Catalunya per gestionar les prestacions
incloses en la present llei o en la Cartera de Serveis
Socials.

ARTICLE 13. ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

13.1. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del
sistema públic de serveis socials i la garantia de major
proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar
i social.

13.2. Els serveis socials bàsics s’organitzen territorial-
ment i estan dotats d’un equip interdisciplinari integrat
pel personal professional necessari per al desenvolupa-
ment de les seves funcions, amb la estructura directiva
i de suport tècnic i administratiu, que s’estableixi regla-
mentàriament. Els serveis socials bàsics en tot cas in-
clouen els equips bàsics, els serveis d’ajut a domicili i
de teleassistència, i els centres oberts per infants i ado-
lescents.

13.3. Els serveis socials bàsics tenen caràcter poliva-
lent, comunitari i preventiu per tal de poder fomentar
l’autonomia de les persones per a viure dignament, ate-
nent les diferents situacions de necessitat en les que es
troben o puguin presentar-se en el futur. Els serveis
socials bàsics han de desenvolupar respostes en l’àm-
bit propi de la convivència i relació de les persones
destinatàries dels serveis.

ARTICLE 14. FUNCIONS DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

Correspon als serveis socials bàsics:

a) Detectar les situacions de necessitat en el seu àmbit
territorial.

b) Oferir informació, orientació, i assessorament a les
persones en relació amb els drets i els recursos socials
existents i a les actuacions socials a què poden tenir
accés.

c) Valorar i realitzar el diagnòstic social i/o socioedu-
catiu i/o sociolaboral de les situacions de necessitat
social a demanda de la persona usuària, del seu entorn
familiar o social, o d’altres serveis de la xarxa d’aten-
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ció pública de serveis socials, d’acord amb la legislació
vigent de protecció de dades.

d) Realitzar les actuacions preventives, el tractament
social i/o socioeducatiu i les intervencions necessàries
en situacions de necessitat social i fer l’avaluació de les
mateixes.

e) Intervenir en els nuclis familiars en situació de risc
social, especialment quan hi ha infants.

f) Impulsar projectes comunitaris i programes transver-
sals, especialment d’aquells que cerquen la integració
i la participació social de les persones, famílies i grups
en situacions de risc.

g) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i
suport a la unitat convivencial, sens perjudici de les
funcions dels serveis sanitaris a domicili.

h) Prestar serveis de centres oberts per a infants i ado-
lescents.

i) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, es-
pecialment els d’atenció diürna, tecnològica i residen-
cial.

j) Promoure mesures de reinserció social, laboral i edu-
cativa.

k) Gestionar prestacions d’urgència social.

l) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de
maltractaments a persones dels col·lectius més vulnera-
bles.

m) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmi-
ques d’àmbit municipal i comarcal i aquelles altres que
se li puguin atribuir.

n) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats,
amb els equips professionals dels altres sistemes de
benestar social, així com amb les entitats del món asso-
ciatiu i amb les que desenvolupen actuacions en l’àm-
bit dels serveis socials.

o) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situa-
ció personal i familiar de persones afectades per as-
sumptes judicials.

ARTICLE 15. ELS SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

15.1. Els serveis socials especialitzats s’organitzen ate-
nent la tipologia de les necessitats, per tal de donar res-
posta a situacions i necessitats que requereixen una
especialització tècnica o la disposició de recursos deter-
minats.

15.2. Els serveis socials especialitzats es presten mitjan-
çant centres, serveis, programes i recursos dirigits a
persones i col·lectius que, en funció de les seves neces-
sitats, requereixen una atenció específica.

15.3. Els serveis socials especialitzats s’organitzen en
forma de xarxa sobre el territori atenent el principi de
descentralització, les característiques dels nuclis pobla-
cionals i la incidència de les necessitats a les quals ser-
veixen.

15.4. Els serveis socials especialitzats inclouen els
equips tècnics de valoració que tenen com a funció
principal valorar i diagnosticar les situacions de neces-
sitat social que no poder ésser abordades des d’un ser-

vei social bàsic, tenint en compte els corresponents in-
formes de derivació dels serveis socials bàsics, i que
determinaran l’accés a d’altres prestacions del sistema.

ARTICLE 16. FUNCIONS DELS SERVEIS SOCIALS ESPECIA-
LITZATS

Correspon als serveis socials especialitzats:

a) Donar suport tècnic i prestar col·laboració als serveis
socials bàsics, en les matèries de la seva competència.

b) Valorar i diagnosticar les situacions de necessitat
social que no poder ésser abordades des d’un servei
social bàsic, tenint en compte els corresponents infor-
mes de derivació.

c) Oferir un tractament especialitzat o realitzar una in-
tervenció a les persones en situació de necessitat, que
no puguin ser ateses pels serveis socials bàsics corres-
ponents.

d) Desenvolupar actuacions preventives de situació de
risc i necessitat social corresponent al seu àmbit de
competència.

e) Valorar i determinar l’accés a prestacions econòmi-
ques pròpies d’aquest nivell d’actuació, d’acord amb el
marc legal específic.

f) Promoure, desenvolupar i implementar mesures de
reinserció social, laboral i educativa.

g) Fer el seguiment i avaluació de les mesures de pro-
tecció i l’elaboració i control dels plans de millora.

h) Gestionar centres, equipaments, programes, projec-
tes i prestacions específiques.

i) Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els
equips professionals dels altres sistemes de benestar
social, així com amb les entitats del món associatiu i
amb les que desenvolupen actuacions en l’àmbit dels
serveis socials especialitzats.

ARTICLE 17. PRESTACIONS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SER-
VEIS SOCIALS

17.1. Són prestacions del sistema públic de serveis so-
cials les actuacions, les intervencions tècniques, els
programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econò-
miques i tecnològiques oferts a persones i destinades a
assolir les finalitats que determina l’article 3 d’aques-
ta Llei.

17.2. Les prestacions poden ser de servei, econòmiques
o tecnològiques.

ARTICLE 18. PRESTACIONS DE SERVEI

18.1. Les prestacions de servei són els serveis i inter-
vencions realitzats per equips professionals, adreçats a
la prevenció, la promoció, l’atenció i la inserció de per-
sones, famílies i grups en situació de necessitat social.

18.2. Són prestacions de servei les actuacions i inter-
vencions, realitzades pels equips professionals, se-
güents:

a) La informació sobre els recursos socials disponibles
i sobre l’accés als mateixos.

b) L’orientació sobre els mitjans més adequats per res-
pondre a les necessitats plantejades.
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c) L’assessorament i el suport a les persones i grups
precisats de l’actuació social.

d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de
les situacions personals i familiars, i de les demandes
socials.

e) La intervenció professional i el tractament social
orientats al compliment de les finalitats dels serveis
socials

f) La protecció jurídica i social de les persones menors
d’edat en situació de desemparament.

g) La protecció jurídica i social de les persones amb
capacitat limitada o en situació de desemparament.

h) L’atenció residencial substitutiva de la llar.

i) L’atenció diürna.

j) L’atenció domiciliària.

k) Altres que puguin establir-se en la cartera de serveis.

18.3. Les prestacions de servei tenen la condició de
complement necessari de l’aplicació de qualsevol altre
tipus de prestació social.

ARTICLE 19. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

19.1. Són prestacions econòmiques les aportacions
dineràries, que tenen per finalitat atendre determinades
situacions de necessitat en que es troben les persones,
que no disposen de recursos econòmics suficients per
afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o
rebre’ls d’altres fonts. El règim jurídic i fiscal d’aques-
tes prestacions o de les que es puguin reconèixer es re-
gularà mitjançant la seva legislació específica.

19.2. Les prestacions econòmiques poden ser atorgades
amb caràcter de dret subjectiu, amb caràcter de dret de
concurrència o amb caràcter d’urgència social.

19.3. La prestació econòmica té caràcter de dret subjec-
tiu per a la persona beneficiària quan aquesta reuneix
els requisits fixats a la llei que la crea i regula i en con-
seqüència l’ens gestor ha de fer l’aportació que corres-
pongui.

19.4. La prestació econòmica té caràcter de dret de
concurrència per a la persona beneficiària quan la con-
cessió ve limitada per les disponibilitats pressupostàri-
es, és sotmesa a concurrència pública i a priorització de
eles situacions de major necessitat.

19.5. Les prestacions econòmiques d’urgència social
tenen per finalitat atendre situacions de necessitat pun-
tuals, urgents i bàsiques, de subsistència.

ARTICLE 20. PRESTACIONS TECNOLÒGIQUES

Són prestacions tecnològiques les que mitjançant un
producte atenen les necessitats socials de la persona i
no tenen contingut de servei o econòmic, si bé es poden
associar amb d’altres prestacions. Tenen aquesta con-
sideració les prestacions següents:

a) L’assistència tecnològica i la teleassistència domici-
liària.

b) Les ajudes instrumentals destinades a mantenir o
millorar l’autonomia personal.

c) Qualsevol altra de naturalesa similar que s’establei-
xi normativament.

ARTICLE 21. LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS

21.1. La Cartera de Serveis Socials és l’instrument que
determina el conjunt de prestacions de la xarxa públi-
ca de serveis socials.

21.2. La Cartera de Serveis Socials inclourà les presta-
cions garantides i les diferenciarà de les altres presta-
cions.

21.3. La Cartera de Serveis Socials definirà cada tipo-
logia de prestació, la població destinatària de la matei-
xa, l’establiment o l’equip professional que la gestiona-
rà, els perfils i els ratios dels professionals de l’equip,
així com els seus standards de qualitat.

21.4. Les prestacions garantides seran exigibles com a
dret subjectiu en els termes establerts a la Cartera que
inclouran, en tot cas, la necessitat de valoració profes-
sional prèvia i la prova objectiva de la seva necessitat.

21.5. L’accés a les altres prestacions es produeix en els
termes que determini la Cartera de Serveis Socials,
d’acord amb els crèdits pressupostaris assignats i l’apli-
cació de principis objectius de prelació i concurrència.

21.6. Les prestacions que comportin substitució de la
llar, alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament
poden ésser sotmeses a participació de la persona usu-
ària en el seu cost, d’acord amb el que estableix el títol
V d’aquesta Llei i els criteris fixats en la Cartera de
Serveis Socials, i en la normativa d’aplicació.

21.7. La Cartera de Serveis Socials ha d’incloure els
estudis econòmics de costos i forma de finançament de
les diferents prestacions.

ARTICLE 22. APROVACIÓ DE LA CARTERA DE SERVEIS

SOCIALS

22.1. La Cartera de Serveis Socials es aprovada per
decret del Govern de la Generalitat.

22.2. La tipologia i la població destinatàries de les pres-
tacions garantides per la Cartera de Serveis Socials,
seran especificades en els programes pressupostaris de
les Lleis de Pressupostos de la Generalitat per a cada
any, que aprovi el Parlament de Catalunya.

22.3. La Cartera de Serveis Socials té vigència quadri-
ennal. No obstant això, podrà ser objecte de revisió
anticipada d’acord amb les previsions de les lleis de
pressupostos.

22.4. En el procés d’elaboració de la Cartera de Serveis
Socials el Govern ha de garantir la participació cívica
en els termes previstos en aquesta Llei, ha de garantir
la codecisió de les Corporacions Locals titulars de part
del sistema de serveis socials mitjançant el Consell de
Coordinació de Benestar Social i tenir en compte les
dades del Sistema d’informació social i d’altra informa-
ció procedent de les instàncies socials que tingui relle-
vància a efectes dels serveis socials.

ARTICLE 23. CRITERIS D’INTERVENCIÓ

23.1. El sistema públic de serveis socials ha d’ajustar la
seva actuació a projectes o programes individuals, fa-
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miliars, de grup o comunitaris, en funció de les circum-
stàncies concurrents, per al millor compliment de l’a-
tenció social i de la inserció.

23.2. Les actuacions de serveis socials han de garantir
per a cada persona o unitat de convivència, la globalitat
i integritat de les intervencions, així com procurar
l’aplicació dels recursos més adequada.

23.3. Amb la finalitat d’assolir els objectius dels apar-
tats anteriors, es desenvoluparà reglamentàriament que
cada persona usuària o unitat de convivència que acce-
deixi a la xarxa d’atenció pública de serveis socials ha
de tenir assignada una persona professional de referèn-
cia, que habitualment serà un treballador social o una
treballadora social dels serveis socials bàsics. La perso-
na professional de referència té les funcions de canalit-
zar les diferents prestacions que la persona o unitat de
convivència necessita, vetllar per la globalitat de les
intervencions i la coordinació entre els equips profes-
sionals de serveis socials i d’altres xarxes de benestar
social, afavorint la presa de decisions i facilitar-ne l’a-
gilització.

23.4. Correspon a les administracions públiques com-
petents, la valoració de les situacions de necessitat de
les persones per a l’accés als serveis socials bàsics i
especialitzats.

23.5. La persona usuària té dret a escollir el centre pro-
veïdor del servei dins la xarxa d’atenció pública de ser-
veis socials o gestionats en règim de servei públic,
d’acord amb la naturalesa del servei, la disponibilitat de
places i la valoració del professional de referència as-
signat.

TÍTOL III. RÈGIM COMPETENCIAL I ORGANITZATIU

CAPÍTOL 1. COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES

ARTICLE 24. RESPONSABILITATS PÚBLIQUES

24.1. L’Administració de la Generalitat, els municipis
i les altres corporacions locals de Catalunya són les
administracions competents en matèria de serveis soci-
als, d’acord amb el que determina aquest títol i, en el
seu cas, la legislació sobre organització territorial i rè-
gim local.

24.2. Sens perjudici de les competències que d’acord
amb la llei els corresponen, els municipis i les altres
corporacions locals també poden exercir competències
pròpies de l’Administració de la Generalitat per via de
delegació o de fórmules de gestió conjunta.

ARTICLE 25. COMPETÈNCIES DEL GOVERN DE LA GENE-
RALITAT

Correspon al Govern de la Generalitat:

a) Adoptar les iniciatives legislatives en matèria de ser-
veis socials.

b) L’ordenació dels serveis socials amb el desenvolupa-
ment reglamentari de la legislació de serveis socials.

c) L’aprovació dels plans i programes generals de ser-
veis socials.

d) L’establiment de les directives i de les prioritats de
la política general de serveis socials.

e) L’aprovació de la Cartera de Serveis Socials, d’acord
amb el que preveu l’article 22 d’aquesta Llei.

f) Establir els criteris i les fórmules de coordinació ge-
neral del sistema i de coordinació transversal entre els
departaments de la Generalitat quan sigui necessari per
a la millor gestió i eficàcia de la política de serveis so-
cials.

g) L’establiment dels criteris i estàndards mínims de
qualitat dels diversos serveis socials.

h) L’establiment dels criteris bàsics sobre el règim ju-
rídic aplicable als serveis socials públics, per a l’accés
als serveis i per a la participació, en el seu cas, de les
persones usuàries en el seu finançament.

i) Coordinar l’execució de les polítiques públiques en
matèria de lluita contra la violència masclista, i a aquest
efecte coordinar i impulsar les accions dels diferents
departaments de la Generalitat, la col·laboració amb les
administracions locals i amb les entitats d’iniciativa
social vinculades amb l’àmbit de protegir i donar suport
a les dones víctimes de violència masclista.

i) Les altres competències que li atribueix expressament
aquesta Llei i altres lleis.

ARTICLE 26. COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT QUE TÉ

ASSIGNADES LES FUNCIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCI-
ALS

Correspon al Departament competent en matèria de
serveis socials:

a) L’adopció de les mesures necessàries per a l’execu-
ció de les directives establertes pel Govern en matèria
de serveis socials i per desenvolupar i executar les se-
ves disposicions i acords.

b) L’elaboració dels plans i programes generals de ser-
veis socials i el foment de la iniciativa social.

c) L’adopció de les mesures necessàries per a l’aplica-
ció de la Cartera de Serveis Socials.

d) La col·laboració i cooperació amb els municipis i les
entitats locals en l’aplicació de les polítiques de serveis
socials.

e) La creació, el manteniment, l’avaluació i la gestió
dels centres, serveis, recursos, equipaments, projectes
i programes relatius als serveis socials especialitzats,
sens perjudici del que preveuen els articles 28.1.f. i
29.d. i els altres que li corresponguin d’acord amb la
llei.

f) Les funcions de registre, autorització, garantia de
qualitat i acreditació dels serveis socials.

g) La inspecció, el control i l’exercici de la potestat
sancionadora en matèria de serveis socials, llevat de les
potestats expressament reconegudes al Govern.

h) La gestió de les prestacions de serveis socials que li
corresponguin d’acord amb la llei.

i) L’establiment d’instruments de recollida d’informa-
ció i el seu tractament estadístic als efectes de les polí-
tiques de serveis socials, així com l’establiment dels
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elements bàsics i comuns del sistema d’informació so-
cial i la seva coordinació i l’avaluació del sistema de
serveis socials.

j) L’establiment dels criteris generals per al finança-
ment, la concertació i la compra de serveis.

k) La promoció i el foment de les fórmules de gestió
conjunta dels serveis socials de competència local.

l) El foment de la participació ciutadana, de l’associa-
cionisme, del voluntariat i d’altres fórmules d’ajuda
mútua, d’acord amb les administracions locals, quan
siguin del seu àmbit territorial.

m) L’elaboració i el seguiment de programes de sensi-
bilització social.

n) El desenvolupament dels programes formatius adre-
çats al personal encarregat de la prestació dels serveis
socials.

o) El foment de l’estudi i la recerca en l’àmbit dels ser-
veis socials.

p) Qualsevol altra competència atribuïda per disposició
legal o reglamentària, així com aquelles altres que si-
guin necessàries per al desenvolupament i l’execució de
la política de serveis socials que no estiguin expressa-
ment atribuïdes a un altre departament de la Generali-
tat o a una altra administració pública.

ARTICLE 27. ENS DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA

27.1. Per a la gestió dels serves socials de la seva com-
petència, la Generalitat pot utilitzar fórmules de des-
centralització funcional mitjançant entitats de dret pú-
blic.

27.2. La creació, modificació o supressió d’aquestes
entitats s’ha de fer per decret o per llei, en la qual s’han
de regular l’organització i el funcionament, les funcions
descentralitzades i el règim jurídic aplicable d’acord
amb l’estatut de l’empresa pública catalana.

ARTICLE 28. COMPETÈNCIES DELS MUNICIPIS

28.1. Correspon als municipis:

a) L’estudi i la detecció de les necessitats socials dins
el seu àmbit territorial.

b) Crear i gestionar els serveis socials que consideri
necessaris dins el seu municipi, tant propis com dele-
gats per altres administracions, d’acord amb la Carte-
ra de Serveis Socials i el corresponent Pla Estratègic.

c) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis
socials i participar, en el seu cas, en el pla d’actuació de
l’àrea bàsica corresponent.

d) L’establiment de centres i serveis que constitueixen
l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.

e) El desenvolupament de les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics.

f) Promoure la creació i gestionar els centres i serveis
que constitueixen l’àmbit propi dels serveis socials es-
pecialitzats, en coordinació amb l’Administració de la
Generalitat i la entitat local supramunicipal correspo-
nent, d’acord amb la Cartera de Serveis Socials i el
corresponent Pla Estratègic.

g) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en
l’exercici de les funcions d’inspecció i control en ma-
tèria de serveis socials.

h) L’exercici de funcions delegades de l’Administració
de la Generalitat.

i) Participar en l’elaboració dels plans i programes de
la Generalitat en matèria de serveis socials.

j) Coordinar els serveis socials locals, els equips profes-
sionals locals dels altres sistemes de benestar social,
així com amb les entitats del món associatiu i amb les
que desenvolupen actuacions en l’àmbit dels serveis
socials locals.

k) Les altres competències atribuïdes per disposició
legal.

28.2. Les comarques supleixen els municipis menors
de 20.000 habitants en la titularitat de totes aquelles
competències pròpies dels serveis socials bàsics, que
aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir
directament o mancomunadament.

ARTICLE 29. COMPETÈNCIES DE LES ENTITATS LOCALS

SUPRAMUNICIPALS

Correspon a les entitats locals supramunicipals:

a) Donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens ges-
tors de les àrees bàsiques de serveis socials.

b) Oferir serveis d’informació i documentació a les àre-
es bàsiques de serveis socials.

c) Programar els serveis socials dins el seu àmbit terri-
torial, d’acord amb els criteris de planificació i coordi-
nació de la Generalitat de Catalunya i els corresponents
Pla Estratègic i Cartera de Serveis Socials, en matèria
de serveis socials, convocant una taula territorial amb
tots els consells comarcals i ajuntaments de municipis
de més 20.000 habitants del seu territori.

d) Promoure i gestionar els serveis, prestacions i recur-
sos propis de l’atenció social especialitzada, per garan-
tir la cobertura de les necessitats socials de la població
del seu territori.

e) Promoure l’associacionisme i els projectes comuni-
taris amb l’objectiu d’aconseguir la millor cobertura i
gestió de les necessitats socials en el territori.

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DELS SERVEIS

SOCIALS

ARTICLE 30. PRINCIPIS DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

30.1. Els serveis socials s’organitzen territorialment
d’acord amb els principis següents:

a) Descentralització

b) Proximitat als ciutadans

c) Eficàcia en el compliment i la satisfacció de les ne-
cessitats socials

d) Equilibri i homogeneïtat territorial

e) Major accessibilitat a la informació i als serveis so-
cials

f) Coordinació i treball en xarxes
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30.2. L’organització territorial dels serveis socials s’es-
tableix en el Pla Estratègic de serveis socials aprovat
pel Govern de la Generalitat.

ARTICLE 31. ÀREES BÀSIQUES DE SERVEIS SOCIALS

31.1. Les àrees bàsiques de serveis socials constituei-
xen la unitat primària de l’atenció social als efectes de
compliment dels serveis a què es refereix l’article 13
d’aquesta Llei.

31.2. L’àrea bàsica de serveis socials s’organitza sobre
una població mínima de 20.000 habitants, prenent en
consideració el municipi.

31.3. En el cas de municipis amb població inferior a la
inclosa en l’apartat anterior, l’àrea bàsica els ha d’agru-
par i la gestió correspon a l’ens associatiu creat especi-
alment a l’efecte o, en el seu cas, a la comarca.

31.4. Els municipis amb població superior a 20.000
habitants poden tenir més d’una àrea bàsica d’acord
amb el seu nombre d’habitants i les seves necessitats
socials.

ARTICLE 32. ÀMBIT TERRITORIAL DE PRESTACIÓ DELS SER-
VEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

32.1. El Govern de la Generalitat ha d’establir l’orga-
nització territorial de les prestacions pròpies dels ser-
veis socials especialitzats d’acord amb els principis
establerts a l’article 30 d’aquesta Llei.

32.2. Aquesta organització s’ha de basar en les demar-
cacions territorials supramunicipals de Catalunya, lle-
vat dels supòsits especials que es puguin establir en
atenció a les característiques geogràfiques, demogràfi-
ques i de comunicació que presenti un determinat o
determinats territoris.

32.3. Els municipis o comarques amb població superior
a 50.000 habitants també poden constituir una demar-
cació territorial per a la prestació dels serveis socials
especialitzats; en aquest cas els serveis es gestionaran
pels ens locals per delegació de la Generalitat quan així
ho sol·licitin. En els altres casos, la gestió dels serveis
correspon a la Generalitat, sens perjudici de la delega-
ció que en puguin fer als ens locals o de l’adopció de
fórmules de gestió conjunta entre la Generalitat i els
ens locals.

32.4. En qualsevol cas, és competència de la Generali-
tat la gestió de les prestacions econòmiques correspo-
nents als serveis socials especialitzats.

CAPÍTOL 3. PLANIFICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS

ARTICLE 33. PLANS DE SERVEIS SOCIALS

33.1. Correspon al Govern de la Generalitat establir la
planificació general dels serveis socials a Catalunya en
funció dels criteris següents:

a) L’anàlisi de les necessitats i de la demanda social de
prestacions.

b) Els objectius de cobertura i de la seva implantació
cronològica.

c) Les previsions necessàries als efectes de l’elaboració
de la Cartera de Serveis Socials i de les seves successi-
ves actualitzacions.

d) La previsió de mesures generals per a la coordinació
interadministrativa i interdepartamental.

e) L’ordenació i distribució territorial dels recursos dis-
ponibles.

f) Els criteris i els mecanismes necessaris per al segui-
ment, l’aplicació i l’avaluació dels plans.

g) L’adopció d’altres previsions que siguin necessàries
per assolir els objectius dels plans.

33.2. El procediment per a l’elaboració dels plans ha de
garantir la participació de totes les administracions
competents, dels òrgans consultius de la Generalitat de
Catalunya i dels òrgans de participació previstos en
aquesta Llei.

ARTICLE 34. PLA ESTRATÈGIC DE SERVEIS SOCIALS

34.1. El Govern de la Generalitat ha d’elaborar el Pla
Estratègic de serveis socials de Catalunya. Aquest Pla
aplicarà els criteris establerts a l’article anterior des
d’una perspectiva general i global per tal d’ordenar el
conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per
assolir els objectius de la política de serveis socials
d’acord amb el que determina aquesta Llei.

34.2. L’elaboració del Pla Estratègic correspon al De-
partament competent en matèria de serveis socials i la
seva aprovació al Govern. Aquesta aprovació s’ha de
produir prèvia la intervenció del Parlament en els ter-
mes establerts a l’article 136 del seu Reglament i hau-
rà d’incloure, en el seu cas, les propostes que aprovi la
Cambra en relació amb el Pla. Per la seva elaboració
s’establirà reglamentàriament un procés participatiu
amb intervenció del Consell de Coordinació de Benes-
tar Social, del Consell General de Serveis Socials i del
Comitè d’Avaluació de necessitats en serveis socials.

34.3. El Pla Estratègic té una vigència de quatre anys.
El Pla ha de disposar d’una memòria econòmica que
garanteixi la seva aplicació per períodes anuals, la qual
ha de servir com a base de l’elaboració de la Cartera de
Serveis Socials. També disposarà d’un informe d’im-
pacte de gènere que analitzi els efectes potencials que
les previsions del pla tenen sobre els homes i les dones.
També disposarà d’una concreció al territori de cada
vegueria de Catalunya, tenint en compte la proposta
elaborada per una taula territorial formada per la Gene-
ralitat de Catalunya i les corporacions locals compe-
tents en serveis socials al territori de cada vegueria,
segons s’estableixi reglamentàriament.

ARTICLE 35. PLANS SECTORIALS

35.1. El desenvolupament de les previsions del pla es-
tratègic de serveis socials es podrà portar a terme mit-
jançant plans sectorials.

35.2. Els plans sectorials s’han d’elaborar tenint en
compte les diferents situacions de necessitat d’atenció
social, d’acord amb el que preveu l’article 7 d’aquesta
Llei.

35.3. Els plans sectorials tenen vigència pluriennal,
amb un màxim de quatre anys. La seva elaboració cor-
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respon al Departament competent en matèria de serveis
socials i la seva aprovació al Govern.

35.4. En atenció a les situacions de necessitat objecte
de planificació, els plans sectorials, quan ho requerei-
xin, poden tenir caràcter transversal per tal de garantir
la necessària coordinació i continuïtat amb altres sec-
tors de l’atenció social o que tinguin relació amb les
polítiques de serveis socials.

CAPÍTOL 4. COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ INTERADMI-
NISTRATIVES

ARTICLE 36. DISPOSICIÓ GENERAL

36.1. El Govern i el Departament competent en matè-
ria de serveis socials han de vetllar i adoptar les mesu-
res necessàries per garantir l’adequada coordinació i
integració del sistema de serveis socials amb els altres
sistemes que contribueixen al benestar de les persones.

36.2. Les mesures de coordinació s’adreçaran especi-
alment als àmbits de salut, d’educació, d’ocupació,
d’execució penal, d’habitatge i de cultura.

ARTICLE 37. ÒRGANS DE COORDINACIÓ

37.1. El Consell de Coordinació de Benestar Social és
l’òrgan encarregat de coordinar les polítiques públiques
en matèria de serveis socials, vetllar per la seva equitat
territorial i d’articular-les amb el sistema educatiu, de
salut, de cultura, d’ocupació, d’habitatge i de justícia.
El Consell té composició mixta i està integrat per repre-
sentants de la Generalitat i dels ens locals per mitjà de
les seves associacions representatives. El reglament
regula la composició i el funcionament, així com les
seves atribucions.

37.2. El Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis
Socials és l’òrgan tècnic encarregat d’estudiar les ne-
cessitats socials de la població i d’avaluar l’eficiència
i la qualitat del sistema de serveis socials. El componen
persones expertes designades per la Generalitat i les
altres administracions competents en matèria de serveis
socials. El reglament regula la seva composició, el seu
funcionament i les seves atribucions que tindran caràc-
ter consultiu.

ARTICLE 38. COL·LABORACIÓ ENTRE LES ADMINISTRACI-
ONS PÚBLIQUES

38.1. L’Administració de la Generalitat i les entitats
locals col·laboren en l’aplicació de les polítiques de
serveis socials, d’acord amb les competències respec-
tives, mitjançant els instruments previstos a la legisla-
ció general sobre règim jurídic i procediment adminis-
tratiu i a la legislació de règim local.

38.2. La col·laboració interadministrativa inclou, en tot
cas, l’establiment per conveni de fórmules de gestió
conjunta dels serveis i la creació d’ens de gestió per via
de consorci o altres modalitats legalment previstes.

38.3. La Generalitat ha d’impulsar la creació d’òrgans
de col·laboració interadministrativa per tal de garantir
que les diferents actuacions públiques en matèria de
serveis socials es produeixin a partir de la informació
recíproca, la consulta i la coordinació entre l’Adminis-

tració de la Generalitat i la local. Aquests òrgans han
d’ésser integrats per representants de l’Administració
de la Generalitat i de les entitats locals.

38.4. La Generalitat ha de fomentar la creació de man-
comunitats i altres fórmules de gestió conjunta que fa-
cilitin l’exercici de les competències locals en l’àmbit
dels serveis socials.

38.5. La Generalitat de Catalunya establirà convenis
quadriennals de coordinació i cooperació interadminis-
trativa amb totes les entitats locals supramunicipals, les
comarques i els municipis amb població superior a
20.000 habitants, a fi de garantir la co-responsabilitat
en la prestació dels serveis socials, la estabilitat dels
serveis i dels seus professionals; en el seu corresponent
àmbit territorial.

ARTICLE 39. SISTEMA D’INFORMACIÓ SOCIAL

39.1. El sistema d’informació social garanteix la dispo-
nibilitat de la informació relativa a totes les prestacions
i a la Cartera de Serveis Socials.

39.2. El sistema integra totes les dades relatives a l’a-
tenció social del sector públic i del sector privat, amb
els objectius d’evitar duplicitats i millorar l’atenció a
les persones destinatàries dels serveis socials.

39.3. Els agents que intervenen en la prestació de ser-
veis socials i tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret
a accedir i utilitzar el sistema, d’acord amb la norma-
tiva vigent.

39.4. La configuració del sistema es regeix pel princi-
pi de descentralització en el subministrament de les
dades i el seu tractament per part de les diferents admi-
nistracions i entitats implicades.

39.5. L’Administració de la Generalitat ha de garantir
la existència d’un sistema d’informació social comú,
compartit i compartible, així com la coordinació del
sistema, establint els criteris comuns als quals s’han
d’ajustar el contingut i les condicions d’accés.

39.6. El sistema d’informació social es fonamenta en
els principis de descentralització, interoperativitat i fi-
abilitat. En l’accés i la utilització del sistema s’ha de
garantir, en tot cas, la privacitat de les dades personals
constitucionalment i legalment protegides, així com la
seguretat de les comunicacions en l’intercanvi d’infor-
mació sobre dades de caràcter personal entre els agents
del sistema que siguin necessàries per a l’accés a les
prestacions.

39.7. Totes les dades del sistema d’informació social es
recolliran, compilaran, analitzaran i presentaran desa-
gregades per sexes i han de ser útils, valides, fiables,
comprovables, comparables i actualitzades perquè pu-
guin ser aprofitades per a investigacions acadèmiques,
estudis, anàlisi estadística i per a la planificació de po-
lítiques públiques.

39.8. La creació i el funcionament del sistema d’infor-
mació social s’ha de regular per reglament, d’acord
amb els principis establerts en aquest article.
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CAPÍTOL 5. LES PERSONES PROFESSIONALS DELS SERVEIS

SOCIALS

ARTICLE 40. DISPOSICIÓ GENERAL

40.1. L’organització del sistema públic de serveis soci-
als ha de comptar amb personal suficient que disposi de
la formació, la titulació, els coneixements, la estabili-
tat laboral, la capacitat i les aptituds necessàries per
garantir l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels ser-
veis socials.

40.2. L’organització del personal professional de ser-
veis socials ha d’atendre a un criteri interdisciplinari
per tal d’oferir una atenció integrada. També s’han
d’incloure les mesures necessàries per garantir l’assig-
nació a cada persona usuària o a cada unitat de convi-
vència, d’una persona professional de referència d’a-
cord amb el que determina l’article 23.3 d’aquesta Llei.

ARTICLE 41. COBERTURA DE NECESSITATS

41.1. L’organització del sistema públic de serveis soci-
als ha de garantir la disponibilitat i l’adscripció del
personal professional estable, homologat laboralment i
necessari per una atenció social de qualitat en funció de
la població, les característiques geogràfiques del terri-
tori i de les necessitats específiques per atendre, sota el
principi d’unitat de la Xarxa d’Atenció Pública de ser-
veis socials.

41.2. S’han de determinar per reglament els indicadors
quantitatius i qualitatius a aplicar per a l’adequada co-
bertura dels serveis socials bàsics i especialitzats.

41.3. Les valoracions del personal professional de ser-
veis socials són vinculants pel que fa a l’assignació dels
recursos públics disponibles, en els termes en què s’es-
tableixi reglamentàriament. També es garanteix la inter-
venció professional necessària per fer el seguiment de
l’evolució de la situació personal o familiar objecte de
l’atenció social.

ARTICLE 42. MESURES DE SUPORT I PROTECCIÓ

42.1. Les Administracions Públiques responsables del
sistema públic de serveis socials han de garantir als
professionals la supervisió, el suport tècnic i la forma-
ció permanent que els permeti donar resposta adequa-
da a les necessitats i demandes de la població. Aques-
ta formació s’ha de portar a terme en el marc de les
mesures i actuacions previstes al títol VIII.

42.2. D’acord amb el principi d’unitat de la Xarxa
d’Atenció Pública de serveis socials, el personal, fun-
cionari o laboral, al servei de les administracions públi-
ques, te dret a la mobilitat interadministrativa per ocu-
par altres dels llocs de treball necessaris per la prestació
dels serveis socials, conservant tots el drets adquirits,
sens perjudici de percebre les retribucions específiques
del lloc de treball que ocupin.

42.3. Les persones professionals de serveis socials te-
nen dret a ser tractats amb respecte i correcció per part
dels responsables dels serveis, dels altres professionals
i de les persones usuàries i els seus acompanyants.
Aquest dret s’ha de garantir en l’àmbit de l’organitza-
ció i el funcionament dels serveis amb l’establiment

dels deures corresponents i l’aplicació, quan escaigui,
del procediment sancionador previst en aquesta Llei.

42.4 L’administració competent en la gestió dels ser-
veis socials pot establir, en relació al seu personal,
mesures destinades a protegir la identitat i altres cir-
cumstàncies personals quan sigui necessari per les fun-
cions encomanades i per la bona prestació del servei.

42.5. Les persones professionals de serveis socials
s’han d’integrar en equips tècnics bàsics i especialitzats
que han de comptar amb el suport administratiu i els
mitjans materials necessaris i les condicions laborals
adients per poder portar a terme amb eficàcia i eficièn-
cia la seva tasca professional, així com les mesures de
prevenció i atenció adequades davant de situacions que
afectin al seu estat emocional, cognitiu i fisiològic.

42.6. Les persones professionals de serveis socials han
de formar part dels òrgans de participació d’acord amb
el que preveu aquesta Llei, i els reglaments que la des-
envolupin, i han de participar en els processos d’avalu-
ació periòdica dels serveis.

42.7. Les Administracions Públiques competents en
matèria de serveis socials han de contemplar mesures
de prevenció i atenció davant de situacions provocades
per factors psicosocials que afectin l’estat emocional,
cognitiu, fisiològic i de comportament dels professio-
nals.

TÍTOL IV. LA PARTICIPACIÓ CÍVICA EN ELS SERVEIS SOCI-
ALS

ARTICLE 43. PRINCIPIS GENERALS

a. El sistema de serveis socials opera d’acord amb els
principis d’una administració relacional.

b. Sempre que sigui possible, les decisions s’han de
prendre amb la participació de la ciutadania.

c. La planificació, el seguiment de la gestió i l’avalua-
ció del sistema de serveis socials han d’incorporar els
sectors socials afectats o implicats en els serveis soci-
als.

ARTICLE 44. LA FINALITAT I ELS OBJECTIUS DE LA PARTI-
CIPACIÓ

44.1. La finalitat de la participació és integrar la delibe-
ració en els processos de presa de decisions per adequar
el sistema de serveis socials a les necessitats de les per-
sones i a la seva diversitat.

44.2. Els objectius de la participació són la implicació
de tota la societat en els assumptes socials, la preven-
ció de la fragmentació social, la innovació en la pres-
tació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials
de suport.

ARTICLE 45. ELS CANALS DE PARTICIPACIÓ

45.1. La participació cívica en el sistema de serveis
socials s’articula mitjançant els òrgans de participació
establerts per aquesta llei, mitjançant processos partici-
patius o mitjançant qualsevol altre acció que es consi-
deri oportuna.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



20 de febrer de 2006 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 292

32

45.2. La forma habitual de participar en els òrgans de
participació és a través d’entitats associatives.

45.3. La composició dels òrgans de participació s’esta-
blirà reglamentàriament en base a criteris objectius,
tenint en compte la presència de les Administracions
Públiques competents al territori, les organitzacions
sindicals i patronals, els col·legis professionals i les
entitats socials més representatives, tant de tipus gene-
ral, de caràcter cívic, ciutadà i veïnal, com específiques
de dones, de gent gran, de persones amb discapacitat,
d’altres col·lectius ciutadans i del sector dels serveis
socials.

45.4. Amb l’objectiu d’aconseguir la paritat de gènere,
els diferents òrgans de participació cívica previstos en
aquesta llei procuraran assolir la presència d’un nom-
bre de dones que representi un mínim del 50% del to-
tal de persones membres. Aquesta participació femeni-
na s’aplicarà a totes les persones membres que no ho
siguin en raó del càrrec.

ARTICLE 46. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I AS-
SOCIATIVA

S’estableixen els òrgans de participació següents:

a) El Consell General de Serveis Socials.

b) Els consells territorials de serveis socials.

c) Els consells locals de serveis socials.

ARTICLE 47. NATURALESA I FUNCIONS DEL CONSELL

GENERAL DE SERVEIS SOCIALS.

47.1. El Consell General de Serveis Socials és l’òrgan
superior de participació en matèria de serveis socials i
resta adscrit al Departament competent en matèria de
serveis socials.

47.2. Correspon al Consell General de Serveis Socials:

a) Deliberar sobre l’orientació general dels serveis so-
cials a Catalunya.

b) Emetre un informe anual sobre l’estat dels serveis
socials a Catalunya, que ha de remetre al Govern per-
què doni compte al Parlament de Catalunya.

c) Debatre i emetre informes preceptius sobre els pro-
jectes de normativa general i els projectes de plans
d’actuació, plans sectorials i plans estratègics en matè-
ria de serveis socials abans de la seva aprovació.

d) Debatre i emetre informes sobre els avantprojectes
de pressupost i la seva liquidació, la memòria del De-
partament, el mapa de serveis socials i la Cartera de
Serveis Socials.

e) Coordinar les actuacions de les administracions pú-
bliques i les actuacions desenvolupades per entitats
privades.

f) Fer el seguiment de l’execució dels plans i progra-
mes.

g) Fer el seguiment de l’execució dels pressupostos.

h) Formular propostes i recomanacions per millorar la
prestació dels serveis socials.

i) Deliberar sobre totes aquelles qüestions que li siguin
sotmeses, a iniciativa de la persona titular del Departa-
ment competent.

j) Trametre les seves conclusions a altres consells de
participació de la Generalitat.

k) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per
llei o reglament.

47.3. Amb caràcter periòdic, el Departament competent
ha d’informar el Consell General de Serveis Socials de
les següents actuacions:

a) Les sancions imposades a Catalunya per incompli-
ment de la normativa de serveis socials, i amb caràcter
urgent les que comportin la suspensió temporal o defi-
nitiva d’un servei.

b) La concessió de subvencions i ajudes a entitats pri-
vades de serveis socials.

c) Els convenis i acords signats per la Generalitat de
Catalunya amb administracions públiques i amb enti-
tats privades de serveis socials.

d) El nombre de sol·licituds i demandes rebudes en els
diferents sectors i serveis.

47.4. El Consell General desenvoluparà les seves fun-
cions en el Ple o en alguna de les seves comissions,
segons es determini reglamentàriament.

ARTICLE 48. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CON-
SELL GENERAL DE SERVEIS SOCIALS.

48.1. Un reglament regularà l’organització i el funcio-
nament del Consell General de Serveis Socials, d’acord
amb els principis generals que disposa aquest article i
dels criteris sobre òrgans col·legiats de participació de
la Generalitat de Catalunya.

48.2. El Consell General de Serveis Socials es reuneix
a convocatòria de la persona titular del Departament,
que exercirà les funcions de la presidència. No obstant
l’anterior, podrà delegar aquestes funcions en un alt
càrrec, exclusivament.

48.3. La persona titular del Departament, o l’alt càrrec
en qui delegui, anirà acompanyada per aquelles perso-
nes al servei de la Generalitat que sigui oportú en fun-
ció de les matèries que s’hagin de tractar.

48.4. El departament competent en matèria de serveis
socials ha de posar a disposició del Consell General de
Serveis Socials els mitjans personals i materials neces-
saris per complir les seves funcions. Una persona al
servei de la Generalitat adscrita al Departament compe-
tent en serveis socials exercirà les funcions de la secre-
taria.

48.5. La composició haurà de respectar els principis de
representativitat, inclusió i obertura:

a. Representativitat. Hi formaran part les entitats i as-
sociacions manifestament representatives de la ciutada-
nia i en l’àmbit dels serveis socials. La composició
haurà de ser respectuosa amb la diversitat de la socie-
tat.

b. Inclusió. S’han d’establir mecanismes per evitar l’ex-
clusió de valors o interessos territorials, socials o sec-
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torials relacionats amb les matèries que es debaten en
el Consell i garantir-ne l’equilibri.

c. Obertura. El reglament preveurà els mecanismes que
garanteixin l’accés puntual de grups o persones, enca-
ra que no estiguin formalment associats, quan sigui
objectivament necessari a causa de la matèria que és
sotmesa a debat.

48.6. En tot cas, hi haurà representants dels departa-
ments de la Generalitat vinculats amb els serveis soci-
als, dels ens locals i de les persones usuàries i entitats
representatives dels interessos ciutadans, empresarials,
sindicals i professionals, de les dones i de les entitats
d’iniciativa social.

48.7. Per raons d’oportunitat, podran assistir a les ses-
sions representants d’altres òrgans de participació de la
Generalitat. També es podran realitzar deliberacions
conjuntes.

48.8. El Consell General de Serveis Socials pot sol·lici-
tar la participació de totes aquelles persones que, pels
seus coneixements, per la responsabilitat que desenvo-
lupen o per altres motius, estan en condicions de realit-
zar aportacions d’interès.

ARTICLE 49. ESTRUCTURA DEL CONSELL GENERAL DE

SERVEIS SOCIALS.

49.1. El Consell General de Serveis Socials s’estructura
en:

a. El Ple.

b. Les comissions funcionals.

c. Les comissions sectorials.

49.2. El Ple tracta aquelles matèries de caràcter estra-
tègic que tenen major importància pel sistema de ser-
veis socials. En especial, les que estan relacionades
amb la planificació.

49.3. Les comissions funcionals segueixen, de forma
permanent, el desenvolupament de la gestió i de la pro-
gramació dels serveis socials.

49.4. Les comissions sectorials tracten de forma espe-
cialitzada sobre la planificació, la programació i l’orde-
nació de sectors concrets dels serveis socials.

49.5. El nombre i funcions de les comissions es deter-
minaran reglamentàriament. Així mateix, el reglament
regularà la relació entre el Ple i les comissions. També
es podran crear comissions temporals per deliberar so-
bre projectes concrets.

ARTICLE 50. ELS CONSELLS TERRITORIALS DE SERVEIS

SOCIALS

50.1. A iniciativa de l’entitat supramunicipal correspo-
nent, es constituiran consells territorials de serveis so-
cials en els àmbits que defineixi l’ordenació territorial
de Catalunya.

50.2. Els consells territorials de serveis socials són òr-
gans col·legiats de participació comunitària per a l’as-
sessorament i consulta en matèria de serveis socials. La
determinació de la seva composició i del seu règim de
funcionament serà competència de l’entitat supramuni-
cipal corresponent.

50.3. En tot cas, hi haurà representants dels ens locals
i de les persones usuàries i entitats representatives dels
interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professi-
onals, de les dones i de les entitats d’iniciativa social,
del seu àmbit territorial.

ARTICLE 51. ELS CONSELLS MUNICIPALS DE SERVEIS SO-
CIALS

51.1. A iniciativa dels ajuntaments que legalment esti-
guin obligats a prestar serveis socials, es constituirà un
consell municipal de serveis socials.

51.2. Els consells municipals de serveis socials són
òrgans col·legiats de participació comunitària per a l’as-
sessorament i consulta en matèria de serveis socials en
els municipis.

51.3. En els municipis que disposin d’una organització
en districtes o d’entitats municipals descentralitzades,
l’Ajuntament pot crear consells de serveis socials en
aquest àmbit.

51.4. La determinació de la composició i el règim de
funcionament dels consells municipals i, si escau, de
districte o d’entitat municipal descentralitzada, és com-
petència de cada municipi.

51.5. En tot cas, hi haurà representants dels ens locals
i de les persones usuàries i entitats representatives dels
interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professi-
onals i de les entitats d’iniciativa social, del seu àmbit
territorial.

ARTICLE 52. ELS CONSELLS SUPRAMUNICIPALS DE SERVEIS

SOCIALS

52.1. Els municipis que s’han d’agrupar per gestionar
les àrees bàsiques de serveis socials, d’acord amb el
que preveu aquesta llei, o, si escau, la comarca, han de
crear consells de participació amb la finalitat que esta-
bleix l’article anterior.

52.2. La composició i el funcionament d’aquests con-
sells és competència de l’ens associatiu de gestió o, si
escau, de la comarca.

ARTICLE 53. ALTRES MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

53.1. Les administracions públiques competents en
matèria de serveis socials han de realitzar processos
participatius en la planificació, la gestió i l’avaluació
del serveis socials.

53.2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per processos
participatius aquells que, de manera integral, contem-
plen les tres fases següents:

a) Fase d’informació, mitjançant la qual es difon a la
ciutadania el projecte sobre el qual es vol demanar la
participació.

b) Fase de debat ciutadà, mitjançant el qual, i emprant
les metodologies adequades, es promou el debat de la
ciutadania i se’n recullen propostes.

c) Fase de retorn, mitjançant el qual es trasllada a les
persones participants el resultat del procés participatiu.
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ARTICLE 54. PARTICIPACIÓ EN L’ÀMBIT DELS CENTRES

En tots els centres públics on es prestin serveis socials
o es realitzin activitats socials i en els privats que rebin
finançament públic, s’han d’establir procediments de
participació democràtica de les persones usuàries o de
les seves famílies en la forma que es determini regla-
mentàriament.

ARTICLE 55. DRET A ACCEDIR A LA DOCUMENTACIÓ ADMI-
NISTRATIVA

55.1. Els ciutadans i ciutadanes i les entitats que inter-
venen en processos de participació tenen dret a accedir
a la informació necessària per desenvolupar les seves
funcions.

55.2. Els membres dels òrgans consultius poden acce-
dir a la documentació que estigui en poder de l’Admi-
nistració, d’acord amb la legislació vigent.

55.3. El Departament competent en serveis socials ha
de garantir la difusió i accessibilitat dels seus informes
i recomanacions pels mitjans més adequats, en funció
dels costos per l’Administració i de les capacitats de les
persones que volen accedir a la informació.

55.4. En cas de conflicte, una comissió funcional del
Consell General de Serveis Socials mediarà entre l’Ad-
ministració i les persones que volen accedir a la infor-
mació.

TÍTOL V. FINANÇAMENT DEL SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS

SOCIALS

ARTICLE 56. FONTS DEL FINANÇAMENT

El sistema públic de serveis socials es financia amb les
aportacions del pressupost de la Generalitat, de les
aportacions finalistes en serveis socials del pressupost
de l’Estat, del pressupost dels ajuntaments i d’altres
ens locals de Catalunya, de les herències intestades de
les persones domiciliades a Catalunya, de les obres so-
cials de les caixes d’estalvi, d’altres entitats privades i
de les persones usuàries en els termes establerts en
aquesta Llei.

ARTICLE 57. PRINCIPIS DEL FINANÇAMENT

57.1. L’Administració de la Generalitat té la responsa-
bilitat de garantir els recursos necessaris per donar
l’adequat compliment a l’ordenació i provisió dels ser-
veis socials que estableix aquesta Llei.

57.2. La Generalitat ha de consignar en els seus pres-
supostos els crèdits necessaris per al finançament dels
serveis socials bàsics i especialitzats, de les prestacions
garantides, de les prestacions subjectes a limitació pres-
supostària i dels altres programes, projectes i prestaci-
ons de serveis socials, d’acord amb les competències
que li atribueix la Llei.

57.3. Els crèdits que consigni la Generalitat en els seus
pressupostos per al finançament de les prestacions ga-
rantides tenen la consideració d’ampliables, d’acord
amb els que es prevegi en les respectives llei anuals de
pressupostos.

57.4. Les administracions públiques competents en
matèria de serveis socials tindran en compte el princi-
pi de prioritat pressupostària que per a la infància es
preveu a l’article 4 de la Convenció Internacional dels
drets dels infants i en l’article 16 de la Llei 8/1995,
d’atenció i protecció dels infants i adolescents de Ca-
talunya.

57.5. Els municipis i les altres entitats locals han de
consignar en els seus pressupostos les dotacions neces-
sàries per al finançament dels serveis socials de la seva
competència.

57.6. La prestació dels serveis socials de responsabili-
tat pública s’ha d’assegurar mitjançant qualsevol moda-
litat que garanteixi a la persona usuària l’accés al ser-
vei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el
territori.

ARTICLE 58. FINANÇAMENT D’EQUIPAMENTS PÚBLICS DE

SERVEIS SOCIALS

58.1. L’Administració de la Generalitat ha de promoure
i, en el seu cas, ha d’assegurar el finançament dels equi-
paments i instal·lacions públiques necessàries per a la
provisió de serveis socials d’acord amb la planificació
de la Generalitat.

58.2. Els ens locals, les obres socials de les caixes d’es-
talvi i les entitats d’iniciativa social i mercantil, especi-
alment les acreditades i d’altres, poden col·laborar en el
finançament dels equipaments i instal·lacions a què es
refereix l’apartat anterior.

58.3. Els municipis han de facilitar el sòl amb les infra-
estructures d’urbanització necessàries per als nous
equipaments i instal·lacions de serveis socials.

58.4. S’han d’articular els mecanismes financers ade-
quats per compensar les inversions en equipaments i
instal·lacions de serveis socials realitzades amb la col·la-
boració d’entitats d’iniciativa privada o altres organit-
zacions privades, quan aquells passin a integrar-se en el
patrimoni públic.

ARTICLE 59. FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS

59.1. El finançament dels serveis socials bàsics, inclo-
ent els equips de serveis socials, els programes i pro-
jectes, el servei d’ajut a domicili i la teleassistència i
d’altres serveis que es determinin com a bàsics, és
compartit entre els ajuntaments i l’Administració de la
Generalitat.

59. 2. L’aportació de la Generalitat a aquests serveis
s’ha d’establir en els seus pressupostos, d’acord amb el
que s’estableixi al Pla Estratègic de Serveis Socials i la
Cartera de Serveis Socials, es pagarà mitjançant un
conveni quadriennal amb la corporació local titular de
l’àrea bàsica de serveis socials i en cap cas pot ésser
inferior al 66% per cent del cost dels equips de serveis
socials bàsics, dels programes i projectes, dels serveis
d’ajut a domicili i de teleassistència previstos en el cor-
responent Pla Estratègic i a la Cartera de Serveis Soci-
als de la Generalitat per a l’àmbit territorial de cada àrea
bàsica de serveis socials.

59.3. El finançament de la infrastructura, locals, mate-
rial, manteniment del sistema d’informació i suport
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administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgèn-
cia social serà a càrrec de l’ens local gestor de l’àrea
bàsica de serveis socials.

59.4. En el cas que al final de l’exercici anual, el ratio
de personal dels equips o el volum de l’activitat dels
diferents serveis, programes i projectes no arribi al
mínim establert al conveni, es deduirà l’import corres-
ponent del següent pagament de la Generalitat, habili-
tant-se les mesures necessàries per la prestació del ser-
vei públic. Així mateix la Generalitat de Catalunya
suplementarà els seus pagaments quan les ajudes eco-
nòmiques d’emergències socials atorgades per l’ens
local gestor de les mateixes ho justifiquin. Tot això
d’acord en els termes del conveni quadriennal que s’es-
tableixi entre ambdues administracions.

59.5. La Corporació local titular de l’àrea bàsica de ser-
veis socials té la potestat de decidir el sistema de provi-
sió de serveis, per a l’ajut a domicili i la teleassistència
d’acord amb qualsevol de les formes de prestació esta-
blertes en el marc reglamentari.

ARTICLE 60. FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS ESPE-
CIALITZATS

60.1. El finançament dels serveis socials especialitzats
correspon a l’Administració o entitat que n’és titular.

60.2. Cada Administració pública titular de serveis so-
cials especialitzats decidirà el sistema de provisió dels
serveis, dins del marc reglamentari, d’acord amb crite-
ris d’economia, eficiència i eficàcia.

60.3. La Generalitat de Catalunya finançarà els serveis
socials especialitzats corresponents a prestacions ga-
rantides a tots els titulars de serveis acreditats dins la
Xarxa d’atenció pública de serveis socials, d’acord amb
els mòduls fixats en el Pla Estratègic i la Cartera de
Serveis Socials vigent.

60.4. La fixació del mòdul social i del copagament en
cada tipologia de servei social especialitzat si s’escau,
serà fixada per la Generalitat de Catalunya, dins la Car-
tera de Serveis.

60.5. S’entén com a mòdul social el cost dels serveis
d’atenció personal, educativa i social que són sempre a
càrrec de l’Administració.

ARTICLE 61. FINANÇAMENT DE LA DELEGACIÓ I DESCEN-
TRALITZACIÓ DE SERVEIS

61.1. En el supòsit de delegació, descentralització o de
gestió conjunta consorciada, d’acord amb el que preveu
el títol III d’aquesta Llei, l’Administració de la Gene-
ralitat ha de transferir a les corporacions locals o a les
entitats de gestió corresponents els recursos necessaris
per donar cobertura al mòdul social, garantint l’adequat
funcionament o prestació dels serveis.

61.2. El pagament de serveis socials especialitzats de la
Generalitat a les Corporacions Locals es farà mitjançant
l’adequat conveni de col·laboració, basant-se en els
costos fixats en la Cartera de Serveis Socials, i en fun-
ció de les previsions establertes en el Pla Estratègic.

ARTICLE 62. OBLIGACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ

62.1. Les administracions públiques han de garantir
l’accés universal i gratuït als serveis socials bàsics,
d’acord amb el que preveuen els títols II i III d’aquesta
Llei. També han de garantir l’accés universal i el finan-
çament del mòdul social de les prestacions de servei
garantides, d’acord amb la Cartera de Serveis Socials.

62.2. Les administracions públiques han de garantir en
tot cas un nivell de finançament adequat i proporcional
a la demanda de serveis, a les necessitats existents, a la
prevenció de les necessitats futures i per al desenvolu-
pament i l’execució d’altres programes i prestacions de
serveis socials.

62.3. És obligació de l’Administració de la Generalitat
fixar l’import del mòdul social i la participació de la
persona usuària en el cost del servei de la seva titulari-
tat.

ARTICLE 63. PARTICIPACIÓ DE LA PERSONA USUÀRIA EN EL

FINANÇAMENT

63.1. En les prestacions de serveis garantides no gratu-
ïtes, la Generalitat de Catalunya establirà el mòdul so-
cial i/o la participació econòmica de les persones usu-
àries en el seu cost, dins la corresponent Cartera de
Serveis Socials.

63.2. Quan es tracti de prestació de serveis, l’Adminis-
tració tindrà en compte el cost de referència per tal
d’establir l’import del mòdul social i l’import de la
participació de la persona usuària. El cost de referència
es tindrà en compte tant als centres de titularitat pública
com als centres privats acreditats.

ARTICLE 64. CRITERIS PER A L’ESTABLIMENT DE LA PAR-
TICIPACIÓ DE LA PERSONA USUÀRIA

64.1. Per a la determinació de la participació de la per-
sona usuària, l’Administració ha de tenir en compte la
naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat
econòmica de l’usuari, especialment el seu nivell de
renda i el sector de població a qui s’adreça la prestació
o el servei.

64.2. La determinació de les participacions s’ha de fo-
namentar en els principis d’equitat, solidaritat i redis-
tribució. La Generalitat ha d’establir i regular un siste-
ma de bonificació en la participació de les prestacions
garantides, per tal d’atendre situacions d’insuficiència
de recursos de la persona usuària. Les bonificacions
s’han d’establir en funció del nivell de renda personal,
i de les obligacions econòmiques respecte a les perso-
nes que estiguin al seu càrrec.

64.3. En el supòsit previst a l’apartat 2 de l’article an-
terior, la participació de la persona usuària en el cost del
servei pot realitzar-se mitjançant l’aplicació compensa-
tòria en origen de les pensions econòmiques públiques
de les quals pugui ser beneficiària.

64.4. Cap persona pot quedar exclosa dels serveis o de
les prestacions garantits per manca de recursos econò-
mics. La qualitat del servei o la prioritat o urgència en
la atenció tampoc no es pot condicionar a la participa-
ció econòmica.
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TÍTOL VI. INICIATIVA PRIVADA EN ELS SERVEIS SOCIALS

ARTICLE 65. DISPOSICIONS GENERALS

65.1. Les persones físiques i jurídiques privades tenen
el dret de crear centres i establiments de serveis socials
així com gestionar programes i prestacions d’aquesta
naturalesa.

65.2. L’exercici d’aquest dret queda subjecte a règim
d’autorització prèvia i requereix, en tot cas, el compli-
ment dels requisits de qualitat, garantia i les altres con-
dicions que estableix la normativa reguladora dels ser-
veis socials de Catalunya.

ARTICLE 66. MODALITATS D’INICIATIVA PRIVADA

66.1. La iniciativa privada en matèria de serveis socials
pot exercir-se per entitats d’iniciativa social (EIS) i per
entitats d’iniciativa mercantil (EIM).

66.2. Són entitats d’iniciativa social les fundacions,
associacions, cooperatives, organitzacions de volunta-
riat i altres entitats i institucions sense ànim de lucre
que realitzen activitats de serveis socials.

66.3. Són entitats d’iniciativa mercantil les persones i
entitats privades amb ànim de lucre que realitzen acti-
vitats de serveis socials.

ARTICLE 67. ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS ACREDITADES

67.1. Les entitats d’iniciativa privada que ho sol·licitin
poden formar part de la xarxa d’atenció pública de ser-
veis socials, prèvia obtenció de la corresponent acredi-
tació de l’Administració i l’establiment d’un conveni de
col·laboració amb l’Administració competent en matè-
ria de serveis socials.

67.2. L’acreditació d’una entitat d’iniciativa privada
comporta el dret de prestar serveis amb finançament
públic, en els termes establerts per la normativa regu-
ladora de serveis socials i el conveni de col·laboració.

67.3. Per reglament, s’establiran les condicions de
l’acreditació exigibles a qualsevol entitat amb indepen-
dència de la seva titularitat. S’hauran de tenir en comp-
te de manera principal o prioritària els següents crite-
ris exigibles:

a) L’establiment de nivells mínims comuns per a la
qualitat dels serveis. Aquests paràmetres mínims co-
muns es definiran en funció del aspectes estructurals i
funcionals dels serveis i dels recursos humans dels cen-
tres respecte de la titulació, les competències i la di-
mensió de les plantilles.

b) L’establiment d’unes condicions laborals homogèni-
es entre el personal i els professionals de les entitats
integrades a la xarxa de serveis socials.

c) Les actuacions i els requeriments necessaris per ga-
rantir el compliment de la normativa mediambiental
vigent.

d) La participació d’aquestes entitats en el sistema d’in-
formació social, tant en relació amb la informació que
han d’aportar, com dels informes i de la informació
individual a la qual podran tenir accés.

e) La informació econòmic - financera i de gestió, així
com aquella que permeti l’avaluació dels centres.

f) Els protocols o les guies de procediments d’atenció
que s’hauran de definir i implantar de comú acord en-
tre les administracions i entitats que configuren la xarxa
pública de provisió dels serveis socials.

67.4. Les entitats de serveis socials acreditades poden
col·laborar amb l’Administració en el desenvolupament
d’equipaments i instal·lacions prioritàries per a la pro-
visió de serveis socials. Les entitats d’iniciativa social
tenen, a més, el dret de participar a través de les seves
associacions representatives en el Consell General de
Serveis Socials.

ARTICLE 68. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA

68.1. Les entitats d’iniciativa privada, d’acord amb el
que s’estableixi reglamentàriament, han de sol·licitar
autorització per a la instal·lació, el funcionament de
centres i establiments, així com per a la realització
d’activitats de serveis socials.

68.2. L’autorització administrativa correspon a l’Admi-
nistració de la Generalitat i té com a finalitat essencial
garantir els requisits de qualitat i el compliment dels
estàndards mínims establerts reglamentàriament per la
normativa de serveis socials en funció de les activitats
desenvolupades.

68.3. Les autoritzacions només es podran atorgar quan
es compleixin els requisits establerts a l’apartat anterior
que han d’incloure, en tot cas, els aspectes següents:

a) Les condicions materials, de seguretat i d’equipa-
ment exigibles als serveis en funció de la seva natura-
lesa.

b) Les condicions d’edificació, emplaçament i condici-
onament dels centres i establiments.

c) Els requisits de titulació del personal, així com el seu
nombre suficient en funció del nombre de persones i de
les necessitats que han de ser ateses i el grau d’ocupa-
ció.

d) La presentació d’una memòria i d’un pla d’actuació
on s’especifiqui el règim d’intervenció, la forma de
desenvolupar programes d’atenció i la metodologia i
els procediments d’execució.

ARTICLE 69. REGISTRE D’ENTITATS D’INICIATIVA PRIVADA

69.1. El Departament competent en matèria de serveis
socials ha de portar un registre de les entitats d’inicia-
tiva privada que hagin obtingut l’autorització correspo-
nent per prestar serveis socials.

69.2. En el Registre, d’acord amb el que s’estableixi
reglamentàriament, s’ha de fer constar específicament:

a) Les entitats que hagin obtingut l’acreditació a la qual
es refereix l’article 67 i que formen part de la xarxa
d’atenció pública de serveis socials.

b) La relació de convenis de col·laboració establerts
amb les entitats privades.

c) Les incidències que es puguin produir en exercici de
les funcions d’inspecció i sanció previstes en la Llei i
les que afectin el règim d’autorització administrativa.

d) La composició actualitzada dels òrgans de govern i
administració de l’entitat.
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e) Els comptes anuals auditats de les entitats privades
acreditades.

ARTICLE 70. REVOCACIÓ I SUSPENSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

70.1. L’autorització administrativa per crear i gestionar
centres i per prestar serveis socials té la condició d’au-
torització de funcionament i resta subjecta, per tant, al
compliment permanent del requisits exigits per a la
seva obtenció.

70.2. L’incompliment d’aquesta condició pot donar lloc
a la revocació de l’autorització, prèvia la incoació del
procediment corresponent.

70.3. L’autorització administrativa pot quedar en sus-
pens com a conseqüència d’una mesura cautelar adop-
tada d’acord amb el que preveu el títol X d’aquesta Llei
sobre règim d’infraccions i sancions.

ARTICLE 71. DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER ATOR-
GAR LES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

71.1. La potestat per atorgar les autoritzacions adminis-
tratives a les entitats d’iniciativa privada pot ser delega-
da a les entitats locals supramunicipals i als municipis
de més de vint mil habitants, d’acord amb el que pre-
veu la legislació municipal i de règim local de Catalu-
nya.

71.2. Sens perjudici de les altres funcions de direcció i
control que la legislació municipal i de règim local re-
serva a l’Administració de la Generalitat, aquesta ha
d’establir les directrius i els criteris necessaris per ga-
rantir que l’exercici de la competència delegada s’ade-
qüi a les condicions necessàries d’objectivitat i d’igu-
altat.

ARTICLE 72. RÈGIM D’ACTUACIÓ DE LES ENTITATS D’INI-
CIATIVA PRIVADA

72.1. Les entitats d’iniciativa social i les entitats d’ini-
ciativa mercantil que hagin obtingut l’acreditació cor-
responent tenen la consideració d’entitats prestadores
de serveis socials als efectes d’aquesta Llei.

72.2. En la seva condició d’entitats prestadores de ser-
veis socials, aquestes entitats poden gestionar serveis
socials de titularitat pública, mitjançant l’establiment
del corresponent contracte amb l’Administració com-
petent, passant a formar part de la Xarxa d’atenció pú-
blica en serveis socials.

72.3. Els contractes subscrits amb l’Administració han
de preveure, en tot cas, les funcions de control, segui-
ment i avaluació de la seva execució. L’Administració
ha de vetllar de manera especial per la garantia de la
qualitat i dels estàndards mínims de prestació dels ser-
veis.

72.4. La contractació de serveis socials per part de
l’Administració es regeix pels principis de publicitat,
concurrència, igualtat i no discriminació, en el marc de
la normativa de contractes de les administracions públi-
ques. Tanmateix, es poden establir reglamentàriament,
en funció de la naturalesa del servei, criteris de valora-
ció especial respecte de les entitats d’iniciativa social i
de les entitats de serveis socials acreditades.

ARTICLE 73. SUBVENCIONS A ENTITATS D’INICIATIVA SO-
CIAL

73.1. L’Administració de la Generalitat i les entitats
locals competents en matèria de serveis socials poden
atorgar, subvencions i altres ajuts a les entitats d’inici-
ativa social per coadjuvar a la realització de les seves
activitats de serveis socials.

73.2. Les polítiques de convenis de col·laboració, sub-
vencions i ajuts s’han d’establir en funció del contingut
i la finalitat dels plans de serveis socials elaborats
d’acord amb aquesta Llei i s’han d’adreçar fonamental-
ment a la creació i el manteniment de centres, a la pro-
moció i al desenvolupament de programes i activitats
de serveis socials, a la promoció d’accions formatives
i d’activitats de recerca i desenvolupament relacionades
amb els serveis socials.

73.3. Els ajuts i subvencions han d’ésser atorgats d’a-
cord amb els principis de publicitat, concurrència i
igualtat.

73.4. Les entitats beneficiàries de finançament públic
tenen l’obligació de destinar-lo a les finalitats previstes
i donar compte de la seva aplicació a l’Administració.
S’han d’establir reglamentàriament les condicions ne-
cessàries per garantir la transparència i responsabilitat
en la gestió privada dels fons públics.

ARTICLE 74. ENTITATS COL·LABORADORES

74.1. Tenen la consideració d’entitats col·laboradores
dels sistema públic de serveis socials de Catalunya les
entitats i les organitzacions sense ànim de lucre no
compreses a l’article 66 que coadjuven a l’aplicació de
la política de serveis socials mitjançant la realització de
programes o activitats socials en col·laboració amb
l’Administració o amb entitats de serveis socials acre-
ditades.

74.2. Les entitats col·laboradores poden ser beneficià-
ries de finançament públic sempre que hagin estat re-
conegudes pel Departament competent en matèria de
serveis socials als efectes d’acreditar que les seves ac-
tivitats són coincidents o complementàries de les fina-
litats de serveis socials. Reglamentàriament s’han
d’establir les condicions i els requisits necessaris per
obtenir el reconeixement.

74.3. Les organitzacions de foment de l’acció voluntà-
ria que compleixen els requisits i actuen en el marc
establert per la legislació del voluntariat de la Genera-
litat de Catalunya tenen la condició d’entitats col·labo-
radores de serveis socials.

ARTICLE 75. ACCIÓ DE FOMENT DE LA INICIATIVA SOCIAL

75.1. Als efectes del que preveu aquest títol, l’Adminis-
tració de la Generalitat i els ens locals han de promoure
i fomentar la creació i la participació de les entitats sen-
se afany de lucre en la realització d’activitats de serveis
socials, com a forma preferent.

75.2. Les administracions han de vetllar perquè aques-
tes activitats es canalitzin a través de les fórmules pre-
vistes en els articles anteriors i garantir-ne la seva co-
ordinació amb el sistema públic de serveis socials.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS



20 de febrer de 2006 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 292

38

TÍTOL VII. FORMACIÓ I RECERCA EN SERVEIS SOCIALS

ARTICLE 76. ACCIÓ DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I RECER-
CA

76.1. La Generalitat, en col·laboració amb els munici-
pis i les altres entitats locals, ha d’adoptar les mesures
necessàries per fomentar la realització d’activitats i
programes adreçats a la formació i millora de les capa-
citats del personal professional de serveis socials i a la
recerca i innovació tecnològica en aquesta matèria.

76.2. El Departament competent en matèria de serveis
socials és l’òrgan encarregat de dur a terme les accions
de foment. A aquest efecte, ha d’introduir en els corres-
ponents plans d’actuació, les accions de formació i de
recerca, de coordinació amb la resta de Departaments
de la Generalitat implicats, de participació en la regu-
lació de les noves professions, el seu accés i les exigèn-
cies del sistema de qualificació professional.

76.3. La Generalitat pot crear centres i organismes es-
pecialitzats en matèria de formació i recerca en serveis
socials, i en tot cas actuar de forma coordinada amb les
universitats i centres de formació i recerca de Catalu-
nya, als efectes de desenvolupar i gestionar les actuaci-
ons previstes en aquest article i, de manera especial, els
plans de formació i de recerca.

ARTICLE 77. FORMACIÓ PERMANENT

77.1. La formació permanent té com a finalitat l’ampli-
ació de coneixements teòrics i pràctics, així com la
millora i actualització de les competències i habilitats
del personal professional de serveis socials.

77.2. L’acció formativa té com a objectiu final garan-
tir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció soci-
al en benefici de les seves persones usuàries i de tot el
conjunt de la ciutadania.

77.3. L’acció formativa té com a destinataris el perso-
nal professional dels serveis de titularitat pública, així
com el que presta els seus serveis en centres privats
acreditats. En aquest darrer cas, els convenis de col·la-
boració establerts per les entitats privades amb l’Admi-
nistració han de preveure les condicions d’accés als
programes i activitats de formació.

77.4. L’acció formativa de tot el personal professional
dels serveis socials de Catalunya es pot dur a terme
directament per l’Administració o per mitjà de conve-
nis de col·laboració amb centres públics o privats.

ARTICLE 78. RECERCA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

78.1. Les actuacions en matèria de recerca i innovació
tecnològica tenen com a finalitat essencial la realitza-
ció d’estudis sobre les necessitats actuals i futures
d’atenció social, les causes i els factors que incideixen
sobre la demanda de serveis, així com l’avaluació dels
sistemes organitzatius, de gestió i econòmics del funci-
onament dels serveis socials existents i dels que es po-
den implantar en el futur.

78.2. Les actuacions en aquesta matèria s’han de dur a
terme d’acord amb els criteris establerts pel Comitè
d’Avaluació a què es refereix l’article 37.2 del títol III
i en col·laboració amb el Departament de la Generalitat
competent en matèria de recerca, les universitats de

Catalunya i amb centres superiors o instituts especialit-
zats en la recerca i innovació aplicada als serveis soci-
als.

TÍTOL VIII. QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS

ARTICLE 79. DISPOSICIONS GENERALS

79.1. La qualitat dels serveis socials és un principi rec-
tor del sistema de serveis socials i un dret de les perso-
nes usuàries dels serveis socials.

79.2. La qualitat dels serveis socials s’ha d’establir
d’acord amb les noves modalitats i tècniques presta-
cionals disponibles, als efectes de permetre la seva mi-
llora i adaptació continuada.

ARTICLE 80. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les normes sobre qualitat dels serveis socials s’apliquen
a la iniciativa pública i privada en matèria de serveis so-
cials i obliguen a les administracions competents, a les
entitats d’iniciativa privada, i als professionals i als pro-
veïdors de serveis socials.

ARTICLE 81. ESTABLIMENT DELS CRITERIS DE QUALITAT

81.1. Correspon al Govern de la Generalitat establir els
criteris i estàndards mínims i òptims de qualitat de les
diverses activitats i prestacions de serveis socials.

81.2. També li correspon establir els mecanismes d’a-
valuació i garantia del compliment dels criteris de qua-
litat.

81.3. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors,
el Govern haurà de demanar informe previ al Comitè
d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials i al Con-
sell General de Serveis Socials.

ARTICLE 82. PLA DE QUALITAT

82.1. El pla de qualitat és l’instrument bàsic per asse-
gurar el desenvolupament i l’aplicació dels criteris de
qualitat. El pla de qualitat forma part del Pla Estratègic
de Serveis Socials.

82.2. El pla de qualitat ha de fomentar la formació con-
tinuada, la innovació i la millora continuada de les ac-
tivitats i prestacions socials, la estabilitat laboral dels
professionals, i ha de promoure la màxima participació
de tots els implicats en la detecció d’insuficiències i la
proposta de solucions.

82.3. El pla de qualitat, d’acord amb el que s’establei-
xi reglamentàriament, ha d’incloure, en tot cas, les pre-
visions següents:

a) La definició dels objectius de qualitat a assolir.

b) Els instruments i sistemes de millora globals o sec-
torials.

c) Els estudis d’opinió i els resultats dels procediments
de participació de les persones usuàries i de les seves
famílies.

d) Els requisits de qualitat exigibles a les activitats i
prestacions socials corresponents a la xarxa d’atenció
pública de serveis socials.
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82.4. El contingut del pla de qualitat constitueix el marc
de referència per a l’establiment dels criteris i estàn-
dards òptims de qualitat a què es refereix l’article 81
d’aquest mateix títol. Pel seu contingut serà objecte de
dictamen pels òrgans consultius corresponents del Go-
vern de la Generalitat, del Departament competent en
matèria de serveis socials i de les Corporacions Locals.

ARTICLE 83. ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

83.1. La qualitat dels serveis socials incorpora, a més
de les condicions materials, laborals i tècniques de la
prestació dels serveis, l’exigència de compliment per
part dels professionals de serveis socials dels deures
relatius a l’ètica i la deontologia professional.

83.2. Aquests deures han de ser inclosos dins els criteris
de qualitat a què es refereix l’article 81 d’aquest mateix
títol tenint en compte, en el seu cas, les normes sobre
ètica i deontologia elaborades pels col·legis professio-
nals corresponents.

83.3. Correspon al Departament de la Generalitat com-
petent en matèria de serveis socials promoure els valors
i les pràctiques al voltant de la ètica en el camp dels
serveis socials.

TÍTOL IX. INSPECCIÓ, CONTROL I RÈGIM D’INFRACCIONS I
SANCIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

CAPÍTOL 1. INSPECCIÓ I CONTROL

ARTICLE 84. COMPETÈNCIA

84.1. La funció d’inspecció i control sobre els serveis
socials és exercida pel Departament de la Generalitat
competent en aquesta matèria.

84.2. Els municipis i altres entitats locals han de col·la-
borar amb els serveis d’inspecció de l’Administració de
la Generalitat.

84.3. L’Administració de la Generalitat, mitjançant
conveni, pot encomanar a les entitats locals supramu-
nicipals o a les entitats locals de més de vint mil habi-
tants que ho sol·licitin, la gestió de actuacions pròpies
de la inspecció en relació amb els serveis radicats en els
termes respectius.

ARTICLE 85. PERSONAL D’INSPECCIÓ

El personal inspector exercirà les seves funcions en els
termes previstos a la Llei que sigui d’aplicació a les
actuacions inspectores.

ARTICLE 86. ACTIVITATS SOTMESES A CONTROL

86.1. La prestació de serveis socials és subjecta a con-
trol administratiu, per tant, per efectuar les seves acti-
vitats els serveis i establiments hauran de disposar de
l’autorització corresponent d’acord amb el que es pre-
veu en el present article.

Igualment necessitaran autorització per modificar la
seva estructura funcional o la capacitat assistencial, per
al trasllat d’ubicació, per al canvi de titularitat i per el
cessament temporal o definitiu de funcionament.

86.2. L’autorització de serveis i establiments de titula-
ritat pública requereix l’acord de creació de l’Adminis-

tració pública titular i la inscripció al Registre d’Enti-
tats, Serveis i Establiments socials.

86.3. L’autorització dels serveis que es prestin en esta-
bliments socials de titularitat privada requereix llicèn-
cia municipal per a l’inici de l’activitat i inscripció en
el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments socials.

86.4. L’autorització de serveis socials que no necessi-
tin d’un establiment per a desenvolupar la seva activi-
tat requereix la inscripció en el Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments socials.

CAPÍTOL 2. INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA DE SER-
VEIS SOCIALS

ARTICLE 87. INFRACCIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCI-
ALS

87.1. Constitueixen infraccions administratives en ma-
tèria de serveis socials les accions o omissions contrà-
ries a la normativa legal o reglamentària, tipificades i
sancionades en aquesta Llei.

87.2. Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i
molt greus en consideració a la naturalesa del deure
infringit i l’entitat del dret afectat, de conformitat amb
el que estableix aquesta Llei.

ARTICLE 88. SUBJECTES RESPONSABLES DE LA INFRACCIÓ

88.1. Són subjectes responsables de les infraccions ti-
pificades en aquesta Llei, les persones físiques o jurí-
diques titulars dels serveis o establiments de serveis
socials i els gestors i directius d’aquests. També poden
ser responsables les persones que assumeixin les fun-
cions d’administració, gerència, direcció o de respon-
sabilitat en algun àmbit concret del servei.

88.2. Les obligacions que s’imposin conjuntament a
diverses persones implicaran responsabilitat solidària
per part d’aquestes. Cas que, iniciat un procediment
sancionador, es produeixi un canvi de titularitat del
servei, les persones físiques o jurídiques que passin a
ser titulars o a exercir les funcions esmentades a l’apar-
tat anterior en la prestació del servei, respondran sub-
sidiàriament.

88.3. Son persones responsables de les infraccions tipi-
ficades en els articles 103, 104 i 105 d’aquesta llei, les
persones usuàries de serveis públics o beneficiàries de
prestacions públiques.

ARTICLE 89. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS

89.1. Les entitats titulars de serveis i d’establiments
socials, i les persones responsables d’aquests, estan
obligats a prestar els serveis d’acord amb els requeri-
ments exigits i a vetllar perquè en la prestació del ser-
vei, es respectin els drets de les persones usuàries apli-
cant la normativa vigent, amb la diligència que exigeix
la naturalesa de l’activitat que es desenvolupa, entenent
que el bé jurídic protegit és l’interès i el benestar inte-
gral de la persona usuària.

89.2. Les entitats titulars de serveis i establiments soci-
als estan obligades a comparèixer a través dels seus
representants o persones responsables de la prestació
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del servei, a les oficines de l’Administració a requeri-
ment de la Inspecció de Serveis Socials facilitant l’exer-
cici de la inspecció i a complir els requeriments de
l’Administració en relació amb el compliment de la
normativa i, si escau, en els termes convinguts.

ARTICLE 90. CONCURRÈNCIA AMB L’ORDRE JURISDICCIO-
NAL PENAL

90.1. En els supòsits en què les infraccions puguin ser
constitutives de delicte o falta, l’òrgan competent ho ha
de comunicar al ministeri fiscal o òrgan judicial que
correspongui, en el qual cas s’ha de suspendre el pro-
cediment si hi ha identitat de subjecte, fets i fonament,
un cop l’autoritat judicial hagi comunicat que s’ha ini-
ciat el procés penal.

90. 2. La comunicació a l’òrgan judicial o al ministeri
fiscal o l’inici d’actuacions per part d’aquests, no afecta
el compliment immediat de les mesures cautelars adop-
tades en els casos de risc greu per la seguretat o salut de
les persones usuàries.

ARTICLE 91. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS

Les infraccions en matèria de serveis socials tipificades
en aquesta Llei prescriuen al cap d’un any les lleus, al
cap de dos anys les greus i al cap de tres anys les molt
greus, a comptar des de la data de comissió de la infrac-
ció.

ARTICLE 92. PROCEDIMENT

Els òrgans administratius competents per a la iniciació,
instrucció i resolució dels expedients sancionadors in-
coats per la comissió d’infraccions tipificades en aques-
ta Llei hauran de seguir el procediment establert per la
normativa vigent en matèria de procediment adminis-
tratiu sancionador, amb les particularitats establertes pel
reglament específic d’aquesta Llei.

CAPÍTOL 3. INFRACCIONS DE LES ENTITATS

ARTICLE 93. INFRACCIONS LLEUS

93.1. No portar llibre de registre d’usuaris dels serveis
o no tenir-lo degudament actualitzat d’acord amb els
requisits exigits per la normativa reguladora.

93.2. Modificar o incomplir les condicions que han
motivat l’autorització administrativa de funcionament,
sempre que no es vulnerin condicions materials o fun-
cionals legalment exigibles.

93.3. Cessar en la prestació del servei, prèviament au-
toritzat, sense autorització administrativa i/o sense co-
municar a l’Administració les alternatives ofertes a les
persones usuàries.

93.4. Incomplir l’obligació legalment establerta de for-
mació del personal o d’informació per a l’exercici de
les seves funcions respecte a la persona usuària.

93.5. Incomplir la normativa reguladora de les condici-
ons materials i funcionals mínimes que han de complir
els serveis i establiments, sempre que l’incompliment no
posi en perill la salut o seguretat de les persones usuàri-
es i no estiguin tipificades expressament com a greus o
molt greus en aquesta Llei.

93.6. Que el programa individualitzat d’atenció, d’ac-
tivitats, els protocols d’actuació, i els preceptius regis-
tres incompleixin la normativa vigent, sempre que no
impliquin vulneració dels drets dels usuaris.

93.7. Que el reglament de règim interior o el document
de contracte assistencial amb l’usuari incompleixi la
normativa vigent, sempre que no impliqui vulneració
dels drets dels usuaris

93.8. Que la informació inclosa al tauler d’anuncis no
s’ajusti a la realitat del funcionament del servei o esta-
bliment, sense que causi perjudici greu als usuaris.

93.9. No tenir actualitzat l’expedient assistencial, sem-
pre que no impliqui vulneració dels drets dels usuaris.

ARTICLE 94. INFRACCIONS GREUS

94.1. No tenir el programa individualitzat d’atenció,
d’activitats, els protocols d’actuació, i els preceptius
registres, o que aquests no s’ajustin a la normativa vi-
gent i comporti vulneració dels drets dels usuaris.

94.2. No tenir o no aplicar el reglament de règim inte-
rior, no tenir subscrit el document de contracte assisten-
cial amb l’usuari o incomplir els seus pactes o que
aquest no s’ajusti a la normativa vigent i comporti vul-
neració dels drets dels usuaris.

94.3. No mantenir l’establiment i el seu equipament en
les condicions degudes d’higiene, salubritat i confort.

94.4. No establir els nutrients i valors calòrics necessa-
ris en els àpats programats pel responsable higiènic -
sanitari o que aquests no s’ajustin a la programació
establerta.

94.5. Incomplir o modificar el règim de preus.

94.6. No tenir tauler d’anuncis, que la informació inclosa
en aquest no s’ajusti al que imposa la normativa o que no
s’ajusti a la realitat del funcionament del servei o establi-
ment i pugui causar perjudicis greus als usuaris.

94.7. No tenir l’expedient assistencial, referent a cada
persona usuària amb el contingut requerit.

94.8. Incomplir o modificar la normativa reguladora de
l’accés als serveis.

94.9. Superar el límit d’ocupació de persones usuàries
en espais d’ús comú, activitats i convivència d’acord
amb els criteris establerts per la normativa reguladora
de les condicions materials mínimes dels establiments.

94.10. No comparèixer a les oficines de l’Administra-
ció a requeriment degudament notificat de la Inspecció
o no aportar la documentació demanada en el requeri-
ment.

94.11. Vulnerar el dret de la persona usuària a ser infor-
mada en els aspectes assistencials i de salut i a prendre
part en els òrgans de participació democràtica en
aquells establiments on siguin establerts o posar dificul-
tats per al gaudiment dels drets reconeguts en aquesta
Llei i no tipificats com a molt greus.

94.12. Imposar a les persones usuàries un horari desa-
justat pel que fa al descans o als àpats d’acord amb els
estàndars de vida socialment admesos.
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94.13. Imposar dificultats injustificades per al gaudi-
ment dels drets reconeguts en aquesta llei als apartats 2,
3, 8, 9, 10, 11, 17 i 18 de l’article 9.

94.14. No tenir cura dce la roba i dels estris d’ús per-
sonal de,les persones usuàries.

94.15. Prestar els serveis o traslladar-ne la ubicació,
sense autorització administrativa, o modificar-ne el
contingut, en relació a l’autorització, vulnerant les con-
dicions materials o funcionals.

94.16. Deixar els serveis o l’establiment sense el perso-
nal responsable que asseguri la continuïtat en la correc-
ta prestació del servei que pugui causar perjudicis greus
als usuaris.

94.17. Obstruir l’acció inspectora dels serveis, impedint
o posant traves a l’accés a l’establiment, dependències
i documents, així com la comunicació lliure amb les
persones usuàries, treballadores o responsables.

94.18. Falsejar dades a la Inspecció.

94.19.Incomplir la normativa reguladora de les condi-
cions materials i funcionals mínimes que han de com-
plir els serveis i establiments, sempre que l’incompli-
ment posi en perill la salut o seguretat de les persones
usuàries.

94.20. Imposar dificultats injustificades a les persones
usuàries perquè puguin considerar l’establiment com a
domicili propi.

94.21. Actuar amb manca de transparència i claredat en
l’administració i custodia dels bens de les persones
usuàries, quan degut a la seva situació física o psíqui-
ca, les persones directores, administradores o responsa-
bles actuïn com guardadores de fets.

ARTICLE 95. INFRACCIONS MOLT GREUS

95.1. Deixar els serveis o l’establiment sense el perso-
nal responsable que asseguri la continuïtat en la correc-
ta prestació del servei que pugui causar perjudicis molt
greus als usuaris.

95.2. Incomplir els requeriments de l’Administració per
aplicar les mesures correctores imposades si hi ha per-
judicis greus per als usuaris.

95.3. Incomplir la normativa reguladora de la qualifica-
ció i la dedicació del personal, o no garantir l’atenció
directa continuada que impliquin un greu perjudici dels
usuaris.

95.4. Superar el límit d’ocupació de persones usuàries
o de llits en un dormitori o instal·lar llits o similars en
un espai inadequat per a l’ús de dormitori, o efectuar
nous ingressos de persones residents desprès d’haver-
se notificat resolució administrativa de tancament.

95.5. No tenir l’establiment adequat al grau de dismi-
nució de les persones usuàries i obstaculitzar la seva
llibertat de deambulació o el contacte amb l’exterior.

95.6. Exercir qualsevol forma de pressió sobre les per-
sones usuàries, familiars o denunciants amb la finalitat
de perjudicar l’acció inspectora.

95.7. Incomplir els requeriments d’esmena efectuats
per l’administració, quan les vulnerin greument els
drets o s’afecti la seguretat dels usuaris.

95.8. Prestar serveis de contingut similar als inclosos en
la tipologia de serveis socials ocultant la seva naturalesa
a l’objecte d’eludir l’aplicació de la legislació vigent en
la matèria.

95.9. Incomplir la normativa reguladora de les condi-
cions materials i funcionals mínimes que han de com-
plir els serveis i establiments, sempre que l’incompli-
ment posi en greu perill la salut o seguretat de les
persones usuàries.

95.10. Tractar les persones usuàries sense la considera-
ció o el respecte degut a la seva dignitat, intimitat o si-
tuació psico-física, ja sigui de paraula, per acció o per
omissió.

95.11. Imposar a les persones usuàries un horari total-
ment inadequat pel que fa al descans o als àpats d’acord
amb els estàndards de vida socialment admesos.

95.12. Imposar dificultats injustificades a les persones
usuàries per al gaudiment dels drets reconeguts en
aquesta Llei als apartats 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 i 16
de l’article 9.

95.13. Incomplir les condicions higiènico-sanitàries de
les persones usuàries relatives a la seva higiene, a la
seva salut, dietes, a la correcta organització i adminis-
tració dels medicaments i a l’accés als recursos sanitaris
necessaris.

95.14. Actuar amb manca de transparència i claredat en
l’administració i custodia dels bens de les persones
usuàries, quan degut a la seva situació física o psíqui-
ca, les persones directores, administradores o responsa-
bles actuïn com guardadores de fets.

95.15. Servir aliments en quantitat insuficient o que no
reuneixin les correctes condicions higièniques, dietèti-
ques, de nutrició i valor calòric o sense tenir una cura
especial en els menjars triturats.

ARTICLE 96. SANCIONS

96.1. Les infraccions tipificades en els articles anteriors
es sancionaran d’acord amb el que s’estableix en els
apartats següents:

a) Les infraccions lleus poden ser sancionades amb mul-
ta per una quantia equivalent a l’import de l’IPREM
corresponent a un període de temps comprés entre un dia
i quatre mesos.

b) Per la comissió d’infraccions greus es poden impo-
sar una o més de les sancions següents:

b.1) Multa per una quantia equivalent a l’import de
l’IPREM corresponent a un període de temps comprès
entre quatre mesos i un dia i vuit mesos.

b.2) Inhabilitació temporal per un període fins a cinc
anys del director, de la directora o de la persona respon-
sable higiènico-sanitàri del servei.

b.3) Proscripció del finançament públic per un màxim
de dos anys.

b.4) Tancament temporal total o parcial de l’establiment
o suspensió temporal, total o parcial, de la prestació de
serveis o de la realització d’activitats, per un període
d’un any.

Fascicle segon
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c) Per la comissió d’infraccions molt greus es poden
imposar una o més de les sancions següents:

c.1) Multa per una quantia equivalent a l’import de
l’IPREM corresponent al període de temps comprès
entre vuit mesos i un dia i un any.

c.2) Inhabilitació definitiva o temporal per un període
superior a cinc anys i no superior a deu anys, del direc-
tor, de la directora o de la persona responsable higiè-
nico-sanitàri del servei.

c.3) Proscripció de finançament públic per un període
superior als dos anys i inferior als cinc anys.

c.4) Tancament temporal, total o parcial, de l’establi-
ment o suspensió temporal, total o parcial de prestació
de serveis o de realització d’activitats per un període
superior a un any i no superior a cinc anys.

c.5) Cancel·lació de l’autorització de l’operativitat so-
cial de l’entitat, totalment o parcialment.

96.2. En cas d’infraccions molt greus comeses pels ti-
tulars o gestors de centres i serveis socials, l’òrgan san-
cionador pot acordar donar publicitat a les sancions
fermes, per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i dels mitjans de comunicació social que es
considerin adients.

ARTICLE 97. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

97.1. Per a la concreció de les sancions que sigui pro-
cedent imposar i, si s’escau, per a la graduació de la
quantia de les multes i de la duració de les sancions
temporals, les autoritats competents hauran de guardar
la deguda adequació entre la gravetat del fet constitu-
tiu de la infracció i la sanció o les sancions aplicades,
considerant especialment els criteris següents:

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de la per-
sona infractora.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats i la
situació de risc creada o mantinguda per a persones o
béns.

c) La reincidència o la reiteració.

d) La transcendència econòmica i social de la infracció.

e) L’incompliment dels advertiments o recomanacions
previs de la Inspecció de Serveis Socials.

f) El caràcter permanent o transitori de la situació de
risc creada per la infracció.

g) El compliment espontani de les normes infringides
per part de la persona infractora per iniciativa pròpia,
en qualsevol moment del procés administratiu sancio-
nador, si encara no ha estat dictada resolució.

97.2. Quan el benefici econòmic que resulti d’una infrac-
ció tipificada en aquesta Llei sigui superior a la sanció
pecuniària que correspongui, aquesta podrà incrementar-
se en la quantia equivalent al benefici obtingut.

En el cas que la infracció comesa derivi de l’incompli-
ment de la normativa vigent en matèria de preus, la re-
solució sancionadora podrà incloure un pronunciament
sobre l’existència d’una indemnització per a les perso-
nes usuàries en una quantia equivalent a l’import de les
quanties indegudament percebudes.

Cas de sancionar un establiment per falta d’autoritza-
ció administrativa, la multa que, si és el cas, s’imposi,
podrà incrementar-se en un 10% per cada nova perso-
na usuària ingressada a partir de l’inici de l’expedient.

97.3. L’objectiu de la sanció ha de ser la correcció de
les distorsions i els perjudicis causats.

ARTICLE 98. COMPETÈNCIA

La competència per imposar les sancions a les infrac-
cions de les entitats previstes en aquesta Llei correspon
a la persona titular de la Secretaria General del Depar-
tament competent en matèria de serveis socials.

ARTICLE 99. EXECUCIÓ DE LES SANCIONS

99.1. La resolució que imposi la sanció podrà contenir
un requeriment d’esmenar les infraccions sancionades es-
tablint un termini raonable per al compliment. Transcor-
regut aquest termini sense que s’hagi efectuat l’esmena,
i amb independència de les actuacions sancionadores que
l’incompliment pugui comportar, l’Administració podrà
imposar multes coercitives reiterades per lapses de temps
que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat,
fins una quantia màxima total de 600 euros.

99.2. Si la infracció objecte d’expedient comporta un
risc greu per la seguretat o salut de la persona usuària,
el requeriment esmentat a l’apartat anterior es podrà
efectuar en qualsevol moment del procediment. Cas
d’incompliment, i en el supòsit que la correcció pugui
ser efectuada per persona diferent a l’obligada, l’Admi-
nistració procedirà a l’execució subsidiària amb càrrec
a l’obligat.

ARTICLE 100. MESURES DE PROTECCIÓ PROVISIONAL

100.1. En casos d’urgència extraordinària motivada pel
risc d’afectació de la salut i de la seguretat de les per-
sones usuàries dels serveis socials, l’òrgan sancionador
pot, d’ofici o a instància de part, adoptar les mesures
necessàries per al cessament de la situació de risc, i de
manera especial, acordar la suspensió de les activitats
del centre o servei.

100.2. Aquestes mesures han de ser confirmades, mo-
dificades o aixecades en el corresponent acord d’inici
del procediment sancionador, el qual s’ha de produir
dins el termini màxim de quinze dies següents a l’adop-
ció de les mesures.

ARTICLE 101. MESURES CAUTELARS EN EL PROCEDIMENT

SANCIONADOR

101.1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan
competent per iniciar l’expedient podrà adoptar, mit-
jançant acord motivat, les mesures cautelars necessàries
per assegurar l’eficàcia de la resolució final que es pu-
gui dictar.

101.2. Les mesures cautelars, que hauran d’ajustar-se
en intensitat i proporcionalitat a la naturalesa i gravetat
de la presumpta infracció, podran consistir en:

a) El tancament temporal total o parcial de l’establi-
ment o suspensió temporal, total o parcial de la presta-
ció de serveis o de la realització d’activitats, incloent en
aquesta darrera categoria la prohibició d’acceptació de
noves persones usuàries.
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b) Prestació de fiança fins a una quantia equivalent a
l’import mínim de la multa que podria correspondre
per la comissió de la presumpta infracció.

101.3. Durant la tramitació del procediment s’han d’ai-
xecar aquestes mesures si han desaparegut les causes
que van motivar-ne l’adopció. La resolució definitiva
de l’expedient ratificarà o deixarà sense efecte la mesu-
ra cautelar adoptada.

ARTICLE 102. REINVERSIÓ DE SANCIONS

A criteri de l’òrgan sancionador, les sancions de caràc-
ter econòmic poden ésser revertides per la persona san-
cionada directament en la millora dels serveis que pres-
ta, amb l’acreditació que ha corregit la totalitat de les
infraccions objecte de sanció, amb anterioritat a la re-
solució sancionadora.

Els ingressos derivats de la imposició de les sancions
establertes per aquesta Llei han d’ésser destinats, per
l’Administració de la Generalitat, a la millora de la
qualitat i a la cobertura de la xarxa bàsica de serveis
socials de responsabilitat pública.

CAPÍTOL 4. INFRACCIONS I SANCIONS DE LES PERSONES

USUÀRIES O BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS

ARTICLE 103. INFRACCIONS LLEUS

103.1. No facilitar a l’entitat o òrgan de l’Administra-
ció corresponent, les dades que se li requereixin.

103.2. No comparèixer, previ requeriment, davant l’òr-
gan gestor de la prestació en la data que es determini.

103.3. Manca de consideració i respecte vers el perso-
nal del centre, les altres persones usuàries o les visi-
tants.

103.4. Incompliment del reglament de règim interior en
tot allò que no estigui tipificat com a falta lleu.

ARTICLE 104. INFRACCIONS GREUS

104.1. La reincidència en la comissió d’infraccions
lleus.

104.2. El falsejament de dades a l’Administració.

104.3. No comunicar a l’Administració qualsevol canvi
o alteració de les circumstàncies o els requisits que van
determinar l’atorgament de la prestació.

104.4. La producció de danys en les instal·lacions del
centre.

104.5. L’alteració de la convivència en el centre.

ARTICLE 105. INFRACCIONS MOLT GREUS

105.1. La reincidència en la comissió d’infraccions
greus.

105.2. El falsejament de dades a l’Administració quan
la falsedat hagi estat determinant per accedir a la pres-
tació.

105.3. El comportament incívic o agressiu amb risc per
a les persones usuàries i per al personal, continuat, que
faci inviable la convivència en el centre.

105.4. Incompliment del pactat en el contracte assisten-
cial.

105.5. No destinar la prestació a la finalitat per la qual
va ser concedida.

ARTICLE 106. SANCIONS

106.1. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb
amonestació o multa per un import de fins al 50% de
l’IPREM.

106.2. Les infraccions greus poden ser sancionades
amb la suspensió de la condició de persona usuària o
beneficiària de la prestació, o trasllat, per un període no
superior a dotze mesos.

106.3. Les infraccions molt greus poden ser sanciona-
des amb l’extinció de la prestació o servei, o trasllat
definitiu.

ARTICLE 107. COMPETÈNCIA

La competència per imposar les sancions a les persones
usuàries o beneficiàries d’una prestació previstes en
aquesta llei és del titular de l’òrgan que hagi atorgat la
prestació.

ARTICLE 108. MESURES CAUTELARS

108.1. En qualsevol moment del procediment, l’òrgan
competent per iniciar l’expedient, podrà adoptar mit-
jançant acord motivat, les mesures cautelars necessàries
per assegurar l’eficàcia de la resolució final que es pu-
gui dictar.

108.2. Les mesures podran consistir en suspensió o
trasllat temporal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

MESURES PER A LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSO-
NAL

1. El Govern de la Generalitat ha d’establir per regla-
ment el barem i el sistema de valoració de les situaci-
ons de dependència en funció de la seva naturalesa,
grau, intensitat, caràcter temporal o permanent i estabi-
litat o inestabilitat de la situació.

2. Les persones amb situació de dependència o els seus
representants legals tenen dret a participar en la valora-
ció de les seves necessitats d’atenció social.

3. La Generalitat ha de determinar mitjançant el corres-
ponent pla sectorial els indicadors de cobertura i valo-
ració de les situacions de dependència.

4. Les prestacions destinades a la promoció de l’auto-
nomia personal de persones amb dependència a càrrec
de fons estatals, han d’estar integrades en el sistema
públic de serveis socials de Catalunya i han d’ésser
desenvolupades i regulades per la Generalitat de Cata-
lunya.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

NIVELL D’OBJECTIUS DE LES PRESTACIONS GARANTIDES A
LA CARTERA DE SERVEIS 2007 - 2008

1. La primera Cartera de Serveis en els dos exercicis
pressupostaris següents a la aprovació de la Llei de ser-
veis socials de Catalunya, ha d’aconseguir arribar a un
primer nivell d’objectius de dotació de serveis per po-
der garantir un primer conjunt de prestacions a les per-
sones que viuen a Catalunya.

2. Aquesta primera Cartera de Serveis ha d’incloure
almenys les següents dotacions de serveis socials a
Catalunya:

a) La dotació a totes les Àrees Bàsiques de serveis so-
cials ha de ser de tres diplomats en treball social i dos
diplomats en educació social per cada 15.000 habitants.

b) Els equips de valoració i diagnòstic de serveis soci-
als han de incrementar en un 50 % la seva dotació de
professionals, pel que fa als Equips d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència, i als Equips de Valoració de les
Persones amb Discapacitat.

c) El serveis d’ajuda a domicili han d’arribar a atendre
el 4% de les persones de 65 anys o més de Catalunya.

d) El nombre de persones ateses pel servei de teleas-
sistència domiciliària ha d’arribar a ser de 24.000 a tot
Catalunya.

e) El nombre de persones ateses pel servei d’assistent
personal ha d’arribar a ser de 2.500 a tot Catalunya.

f) El nombre d’hores d’atenció dels serveis d’atenció
precoç ha d’arribar a ser d’un promig de 1’2 hores set-
manals a un mínim de 25.000 persones usuàries d’aquest
servei a tot Catalunya.

g) S’ha d’augmentar el nombre de places en centres
oberts per a infants i adolescents en un 50 % a tot Ca-
talunya.

h) S’ha d’augmentar el nombre de places de residències
i centres de dia de gent gran, de residències, llars resi-
dència, centres de dia, centres d’atenció especialitzada
i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat
o amb malaltia mental en un 20 % a tot Catalunya.

i) S’han de dotar totes les places d’acolliment residen-
cial per infants i adolescents a Catalunya, que siguin
necessàries per atendre totes les necessitats detectades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

COMISSIONS SECTORIALS DEL CONSELL GENERAL DE SER-
VEIS SOCIALS

Els consells sectorials de la Generalitat de Catalunya en
matèria de serveis socials queden substituïts per comis-
sions sectorials del Consell General de Serveis Socials.
En conseqüència, queden suprimits:

– El Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a la
Gent Gran.

– El Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a
les Persones amb Disminució.

– El Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció
Primària.

– Els Consell Sectorial de Serveis Socials d’Atenció a
la Infància de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

INTERRELACIÓ DE LES ÀREES BÀSIQUES DE SERVEIS SOCI-
ALS I LES ÀREES BÀSIQUES DE SALUT

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, el Govern haurà d’establir un Pla espe-
cífic d’interrelació i suport mutu entre les àrees bàsi-
ques de serveis socials i les àrees bàsiques de salut que
inclogui els àmbits funcional, organitzatiu i mitjans ma-
terials

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

COMISSIONS SECTORIALS DEL CONSELL GENERAL DE SER-
VEIS SOCIALS

Els òrgans esmentats en la disposició addicional tercera
continuaran existint i exercint les seves funcions fins
que un reglament creï les corresponents comissions
sectorials del Consell General de Serveis Socials.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

MESURES DE DESCONCENTRACIÓ I DESCENTRALITZACIÓ

DELS SERVEIS PROPIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. El Departament de la Generalitat competent en ma-
tèria de serveis socials organitzarà funcionalment els
seus serveis territorials en dues àrees operatives: l’àrea
de serveis propis de la Generalitat i l’àrea de serveis
susceptibles de descentralització a les corporacions lo-
cals de Catalunya.

2. Es constituirà una Comissió Interadministrativa de
Cooperació Institucional entre la Generalitat i cada
Consell de Vegueria, amb una composició formada per
3/5 parts de la Generalitat i 2/5 parts del Consell de
Vegueria, que es responsabilitzarà de fixar els objectius
de gestió dels serveis de la Generalitat al seu territori
susceptibles de descentralització, farà el seguiment dels
mateixos i avaluarà els seus resultats.

3. En tant no s’aprovi l’organització territorial de Ca-
talunya les Diputacions provincials assumeixen les fun-
cions que aquesta llei atribueix a les entitats locals su-
pramunicipals. En tot cas s’assegurarà la participació
dels ajuntaments dels municipis majors de 20.000 ha-
bitants i els consells comarcals del territori correspo-
nent, mitjançant la constitució d’un Consell Assessor de
cada Comissió Interadministrativa de cada territori de
vegueria, amb la presència de les corresponents admi-
nistracions locals competents en matèria de serveis so-
cials.

4. En un termini màxim de 2 anys, a partir de l’aprova-
ció de la Llei, per Decret es constituiran Comissions
Mixtes de Transferències, regulant la seva composició
i funcions, per establir el procés de traspàs o delegació
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de competències, fixar els corresponents protocols
d’actuació i proposar a les diferents Administracions les
oportunes fórmules de seguiment i/o de gestió conjunta
dels serveis socials descentralitzats als ens locals.

5. L’establert en els punts anteriors s’ha d’entendre sens
perjudici de l’establert a la Carta Municipal de Barce-
lona.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

MESURES D’ADAPTACIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ D’ASSIS-
TÈNCIA I SERVEIS SOCIALS A LA DESCONCENTRACIÓ I DES-
CENTRALITZACIÓ DELS SERVEIS PROPIS DE LA GENERALI-
TAT DE CATALUNYA

1. L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
adaptarà la seva estructura i funcionament a mesura
que el procés de desconcentració i descentralització
administrativa dels serveis socials de la Generalitat es
vagi desenvolupant i s’executin els corresponents tras-
passos de centres i serveis.

2. En el futur l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials serà l’organisme de l’Administració de la Ge-
neralitat responsable de la gestió de les prestacions eco-
nòmiques de caràcter individual, així com de la gestió
dels convenis de col·laboració de la Generalitat amb
totes les Administracions Locals de Catalunya, compe-
tents en matèria de serveis socials.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

MESURES D’ADAPTACIÓ REGLAMENTÀRIA

Mentre no es faci el desplegament reglamentari d’a-
quest llei, serà d’aplicació el Decret 284/ 1996, de 23
de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, el Decret 176/2000, de 15 de maig, de modi-
ficació de l’anterior, el Decret 394/1996, de 12 de se-
tembre, excepció feta de les obligacions dels parents
obligats establertes en aquesta disposició, així com la
resta la normativa reglamentària de desplegament del
Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, de refosa
de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de
desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assis-
tència i serveis socials.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

MESURES DE DESENVOLUPAMENT DE LA CARTERA DE

SERVEIS

El Govern de la Generalitat de Catalunya, podrà actu-
alitzar la Cartera de Serveis, amb una freqüència bien-
nal, en els primers 6 anys desprès de l’aprovació de la
present Llei, per poder-se adequar amb major rapidesa
i flexibilitat a les necessitats d’atenció social de la po-
blació de Catalunya, d’acord al que s’estableixi a les
corresponents lleis de pressupostos.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de
novembre, de refosa de les lleis 12/1983, de 14 de ju-
liol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20
d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, així
com la resta de disposicions que s’oposin al que esta-
bleix aquesta llei o la contradiguin.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

Es faculta al Govern de la Generalitat i a la persona ti-
tular del Departament competent en matèria d’assistèn-
cia i serveis socials per dictar les disposicions i prendre
les mesures necessàries en relació al desplegament i
execució d’aquesta llei

SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor als sis mesos de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Text del Projecte de llei de serveis socials (disquet)

2. Documents bàsics

– Memòria

– Estudi econòmic

– Informe jurídic

3. Documents d’òrgans de participació i consulta

– Informe de l’Institut Català de la Dona

– Dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya

– Certificat de la Comissió de Govern Local de Catalu-
nya

– Certificat de la Comissió Permanent del Consell Ge-
neral de Serveis Socials i dels Consells Sectorials
d’Atenció a la Infància, d’Atenció a les Persones amb
Disminució, d’Atenció Primària i d’Atenció a la Gent
Gran

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

Proposició de llei de gestió forestal
sostenible
Tram. 202-00074/07

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 35550 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Ramon Espadaler i Par-
cerisas, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb l’article 100 i següents del
Reglament del Parlament, presenten per a la seva trami-
tació la següent Proposició de llei de primera modifica-
ció de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de gestió
forestal sostenible.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals
i administratives va introduir les taxes de l’Agència
Catalana de l’Aigua que venien a gravar l’ús dels ser-
veis prestats per aquest organisme. En un primer mo-
ment es va eximir de la taxa quan els sol·licitants fossin
organismes o entitats integrats a l’estructura de l’Estat,
les comunitats autònomes o altres ens públics territori-
als o institucionals quan la sol·licitud es fes en el marc
de la prestació d’un servei públic.

L’any següent, en la Llei 21/2002, de 30 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, es va eximir tam-
bé a aquells particulars que sol·licitessin autorització
per treballs forestals en zona de domini públic hidràu-
lic sempre que aquesta sol·licitud es realitzés en relació
amb actuacions que, a criteri de l’Administració hi-
dràulica, permetessin millorar l’estat qualitatiu ambien-
tal de la zona i ordenar hidràulicament aquest àmbit
fluvial o bé poguessin ser qualificades de model d’ex-
plotació forestal sostenible, d’acord amb la normativa
vigent.

Aquesta exempció va desaparèixer a partir de l’any
2005 amb l’entrada en vigor del la Llei 12/2004, de 27
de desembre, de mesures financeres, que va modificar
l’article 391 del capítol VII del títol XIV de la Llei 15/
1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya.

Aquesta modificació significa que, a partir de l’any
2005, la gestió forestal sostenible en els boscos de ribe-
ra de Catalunya està gravada amb una taxa de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) que trenca amb totes les
directrius de la Directiva de l’Aigua de la Unió Euro-
pea i amb la promesa del propi Departament de Medi
Ambient i Habitatge amb el sector d’eliminar-la.

Fins i tot, l’interlocutor de pagesos i silvicultors i, al
mateix temps, el responsable d’aquest tipus d’activitat
fins l’any 2000, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, i a partir d’aquest any, el Departament de
Medi Ambient, ja van eliminar la taxa que gravava els
aprofitaments forestals (Llei 16/1993, de 28 de desem-
bre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya),
així com la necessitat de la concessió d’autoritzacions
per la tallada d’espècies de creixement ràpid (article
58.1. de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Ca-
talunya).

És important destacar que la reclamació de l’exempció
per aquests particulars (propietaris forestals) es justifica
pel seu propi paper com a col·laboradors necessaris per
a garantir la gestió adequada dels boscos de ribera i pels
beneficis, tant econòmics com ambientals, que suposa
dur a terme una gestió sostenible d’aquests (per exem-
ple, la depuració d’aigües residuals de petits nuclis ur-
bans «filtres verds», la fixació i conservació dels sòls de
les riberes evitant l’erosió durant les crescudes de rius
i riberes, etc.).

És per aquests motius que la present llei pretén retornar
als propietaris forestals, que amb la seva tasca contribu-
eixen a una gestió sostenible dels boscos de ribera a
Catalunya, l’exempció de la que gaudien abans de l’en-
trada en vigor de la Llei 12/2004, de 27 de desembre,
de mesures financeres, per tal d’eliminar el gravamen
que s’aplica sobre la seva tasca.

ARTICLE ÚNIC

Es modifica l’article 391 del capítol VII del títol XIV
de la Llei 15/1997, en la redacció donada per l’apartat
3 de l’article 11 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre,
de mesures financeres:

«Article 391. Exempcions

»a) Els organismes i les entitats integrats en l’estructura
de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels municipis,
de les comarques i d’altres ens públics territorials o
institucionals resten exempts de les taxes que graven la
prestació dels serveis a què fa referència l’article 389 si
presenten la sol·licitud del servei gravat en el marc de la
prestació d’un servei públic.

»b) Els particulars que sol·licitin autorització per treballs
forestals en zona de domini públic hidràulic, sempre que
la sol·licitud del servei que és gravat la presentin en rela-
ció amb actuacions que, a criteri de l’Administració hi-
dràulica, permetin millorar l’estat qualitatiu ambiental de
la zona i ordenar hidràulicament aquest àmbit fluvial, o
bé puguin ser qualificades de model d’explotació forestal
sostenible, d’acord amb la normativa vigent».

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, i aquells preceptes el compliment dels quals
exigeix la realització de despesa amb càrrec als Pressu-
postos de la Generalitat, produiran efectes a partir de
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo-
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nent a l’exercici pressupostari immediatament posterior
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2006

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P de CiU Diputat del G. P de CiU

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 35853).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.02.2006 al 20.02.2006)

Finiment del termini: 21.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, sessió del
16.02.2006.

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposició no de llei sobre el suport al
sector avícola
Tram. 250-00971/07

Pròrroga del termini de presentació
d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre la modifica-
ció de les bases de convocatòria per a
l’ingrés al Cos de Mossos d’Esquadra
per tal d’igualar l’alçada mínima exigi-
da a 1,60 metres
Tram. 250-00972/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa  (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre l’increment
de l’edat per a ingressar a la secció
activa del Cos de Bombers Voluntaris
de la Generalitat i la recuperació de la
secció auxiliar d’aquest cos
Tram. 250-00973/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei per la qual es de-
mana la tarifació per segons de les tru-
cades fetes al número d’informació
012 de la Generalitat
Tram. 250-00975/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya  (reg. 35715).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 15.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2006.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de serveis higiènics i l’adequa-
ció dels existents a les estacions de
Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00976/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 09.02.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIA-
LISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMENTA-
RI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 35327)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a:

1) Complir en el conjunt de la xarxa de FGC el decret
135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’acces-
sibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat.

2) A adequar els serveis higiènics existents en les esta-
cions de FGC a aquesta normativa.»

Proposició no de llei per la qual s’insta
el Govern a elaborar un mapa d’equi-
paments per a persones drogodepen-
dents
Tram. 250-00977/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35715).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 15.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2006.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a negociar amb el Govern
de l’Estat perquè l’homologació dels
títols universitaris obtinguts en altres
països sigui més àgil i ràpida
Tram. 250-00978/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35715) i Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (reg. 35737).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 15.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2006.

Proposició no de llei sobre l’elaboració
també en castellà dels formularis que
puguin ésser sol·licitats per les perso-
nes immigrants en els departaments
de la Generalitat
Tram. 250-00980/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre la creació
d’una targeta o document que acrediti
la situació de les persones amb disca-
pacitat
Tram. 250-00982/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.
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Proposició no de llei sobre la cons-
trucció d’un vial de connexió entre la
carretera N-II i l’autopista C-32, a l’oest
del polígon industrial de Valldegata-
Draper, al terme municipal d’Arenys de
Mar (Maresme)
Tram. 250-00983/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35672).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35672).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.

Proposició no de llei sobre la interven-
ció al carrer del servei d’ambulàncies
del 061 per a les persones sense llar
amb malalties mentals
Tram. 250-00985/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 35668).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.
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Proposició no de llei sobre la creació
d’un observatori per a detectar situa-
cions de risc i d’exclusió social de les
persones sense llar
Tram. 250-00989/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre la creació
dels protocols específics de coordina-
ció i treball en xarxa per a les perso-
nes sense llar
Tram. 250-00990/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 35668) i Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 35672).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35715) i  Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (reg. 35737).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 15.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2006.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a fer complir l’obligació
de tenir serveis residencials d’estada
limitada i de menjador als municipis
catalans de més de vint mil habitants
Tram. 250-00995/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 35578).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi  (reg. 35668).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35715).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 15.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2006.

3.10.25.

3. TRAMITACIONS EN CURS



20 de febrer de 2006 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 292

52

Proposició no de llei sobre l’adquisició
per qualsevol mitjà de pagament dels
abonaments del túnel del Cadí
Tram. 250-00996/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre l’eliminació
dels suports de les tanques de segure-
tat existents a la xarxa viària catalana
i la substitució per uns altres en forma
de «C»
Tram. 250-00997/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 09.02.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI SO-
CIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP PARLA-
MENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I
PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 35369)

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

«1. El Parlament insta al Govern a instal·lar en totes les
actuacions de reposició i obres noves, pals de tipus
tubular a les carreteres de calçada única i pals tipus
“C” a les carreteres de calçades separades, tal com ja

s’està fent d’acord amb la circular de la Direcció Ge-
neral de Carreteres del Ministeri de Foment 6/2001.

2. El Parlament insta al Govern a elaborar un pla de
substitució de les actuals tanques en forma de “H” i
perfils IPN que presentin costats afilats, en el conjunt
de la xarxa.»

Proposició no de llei sobre l’acompa-
nyament d’un intèrpret del llenguatge
de signes per a les persones sordes
en les activitats davant els organismes
i les institucions oficials i en l’exercici
de llurs deures personals inexcusa-
bles
Tram. 250-00998/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.
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Proposició no de llei sobre la confec-
ció de protocols de detecció i interven-
ció en el cas de maltractaments a la
gent gran
Tram. 250-01001/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35715) i Grup Parlamentari Socia-
listes - Ciutadans pel Canvi (reg. 35737).

Pròrroga: 1 dia - última.

Finiment del termini: 15.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 14.02.2006.

Proposició no de llei sobre l’increment
del nombre d’efectius dels Mossos
d’Esquadra a la comarca del Ripollès
Tram. 250-01002/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre l’atorga-
ment d’una subvenció al Patronat de la
Passió d’Esparreguera (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-01003/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.
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Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposició no de llei sobre la construc-
ció d’un transport ferroviari lleuger en-
tre l’Alt Urgell i el Principat d’Andorra
Tram. 250-01005/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud:  Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 35672).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.

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

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a actuar davant el Ministe-
ri de Medi Ambient perquè compensi
econòmicament els pescadors afec-
tats per l’extracció de la sorra neces-
sària per a regenerar les platges de la
costa del Maresme
Tram. 250-01008/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35635).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35672).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2006.
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Proposició no de llei sobre la inclusió
del municipi de Querol (Alt Camp) en la
denominació d’origen Penedès
Tram. 250-01009/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35576).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 13.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 09.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 35642).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 14.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 10.02.2006.

Proposta de resolució sobre la creació
d’un institut d’educació secundària a
la zona de les Bassetes, a Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-01014/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 35763).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Proposta de resolució sobre la viola-
ció de la confidencialitat dels expedi-
ents clínics de pacients en una audito-
ria sobre l’ús del català als centres
hospitalaris
Tram. 250-01015/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 35763).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 36123).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 20.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 16.02.2006.

Proposta de resolució sobre el canvi
de la denominació i de les funcions de
les oficines de garanties lingüístiques
i la creació d’un observatori de drets
lingüístics
Tram. 250-01018/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35832).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.
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Proposta de resolució sobre la retirada
de la política de sancions per l’incom-
pliment de la Llei 1/1998, de política lin-
güística, i la potenciació del català a
les empreses
Tram. 250-01019/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35832).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Proposta de resolució sobre el garan-
timent del dret dels ciutadans a esco-
llir en quina llengua oficial volen rebre
les comunicacions de les administraci-
ons
Tram. 250-01020/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35832).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Proposta de resolució sobre la inclusió
en el Pla d’acollida dels alumnes nou-
vinguts de l’avaluació de llurs compe-
tències lingüístiques en totes les llen-
gües oficials
Tram. 250-01021/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35832).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Proposta de resolució sobre la retirada
de la condició d’emprar el català per a
rebre subvencions de l’Administració
de la Generalitat
Tram. 250-01022/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35832).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

Proposta de resolució sobre el foment
de l’estudi del català en l’àmbit dels
funcionaris i els professionals no cata-
lans en lloc d’exigir-ne el coneixement
previ
Tram. 250-01023/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 35832).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 15.02.2006 al 16.02.2006).

Finiment del termini: 17.02.2006; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 14.02.2006.

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35477 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent Proposta de resolució:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Partit Judicial de Vilafranca del Penedès compta en
l’actualitat amb tres jutjats. Aquests tres jutjats es tro-
ben en una situació de col·lapse degut a la falta de mit-
jans, tan humans com materials.

Aquesta situació de col·lapse suposa un greuge molt
important pels ciutadans que acudeixen a la justícia per
a exercir el seus drets. En aquests moments una sentèn-
cia de separació pot demorar-se prop d’un any quan en
jutjats d’altres demarcacions es poden tramitar en no-
més dos mesos o un procediment de desnonament tam-
bé pot demorar-se prop d’un any amb els perjudicis que
això suposa pels particulars. La situació s’agreuja pel
fet que molts jutges davant aquesta situació de col·lapse
opten per demanar el trasllat a altres places. Així des de
l’any 2001 pel jutjat número 1 han passat set jutges, pel
número 2 han passat vint jutges diferents i pel número
3 han passat disset jutges. Un total de quaranta-quatre
jutges en cinc anys.

En un principi estava previst que hi hagués un quart
jutjat de primera instància i instrucció a Vilafranca,
però ara sembla que aquest no arribarà com a mínim
fins a finals de l’any 2006. Pel contrari ja hi ha veus,
com la delegació del Col·legi de Procuradors i Advocats
a l’Alt Penedès, que reclamen com a necessari que hi
hagi un cinquè jutjat quan encara no es disposa del
quart, ja que el volum de tràmits ho fa necessari.

Les obres de construcció dels nous jutjats de Vilafran-
ca ja s’han iniciat. L’edifici es construirà amb finança-
ment privat pel sistema de cessió del dret de superfície
amb el pagament d’una anualitat el 2006 de 3,4 M
d’euros.

Els mitjans de l’administració de justícia de Vilafranca
del Penedès són, a hores d’ara, notablement insufici-
ents. La provisió dels mitjans humans i materials del
jutjat correspon a l’administració de la Generalitat i la
delimitació de la planta judicial correspon a l’Adminis-
tració de Justícia de l’Estat.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Aplicar, en un termini de tres mesos, un pla de xoc
urgent per aportar els mitjans materials i humans neces-
saris als jutjats de Vilafranca del Penedès per donar
sortida al gran volum de tramitacions acumulades.

3. Incloure, de forma preferent, en la proposta de nous
jutjats per a la propera modificació de la planta judici-
al que ha de fer el Consejo General del Poder Judicial,
la creació d’un cinquè jutjat de primera instància i ins-
trucció a Vilafranca del Penedès.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Dolors Montserrat i Culleré

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

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 35492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu, Carles Pellicer i Punyed,
Josep Rull i Andreu, Joan Miquel Nadal i Malé i Josep
Poblet i Tous, diputats del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’ar-
ticle 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presenten
la següent Proposta de resolució

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Actualment, s’està procedint a les obres de construcció
i millora de la carretera N-340 des del municipi de
Cambrils fins a Mont-roig del Camp, per tal que enllaci
amb la variant de Vila-seca. Amb aquesta nova infraes-
tructura es vol solucionar els problemes de circulació
–amb les llargues cues que es provoquen a Cambrils–
i de seguretat.

Aquesta actuació ha estat llargament reivindicada de
manera especial pel municipi de Cambrils i per tot el
territori. Les obres de l’autovia, tanmateix, estan actu-
alment provocant problemes en la circulació, atesos els
punts de connexió que la N-340 té amb d’altres carre-
teres comarcals, a fi d’accedir a d’altres poblacions.

Les obres d’aquesta autovia es perllongaran durant me-
sos i, per tant, és previsible que es tendeixi al col·lapse
especialment en l’època d’estiu on la quantitat de vehi-
cles i de població s’incrementa considerablement pel
turisme. En conseqüència, fóra una bona alternativa
que l’Autopista AP-7, mentre durin les obres de cons-
trucció de la variant, pogués ser utilitzada com a alter-
nativa lliure de pagament.

Per tant, s’hauria de procedir a una subvenció del 100%
del peatge de l’Autopista AP-7 a Cambrils, en el temps
de la durada de les obres. Hi ha precedents com va ser
la subvenció que en termes similars s’ha plantejat en-
tre Salou i Torredembarra.

És per aquest motiu que el grup parlamentari de Con-
vergència i Unió presenta la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
fer les gestions necessàries davant el Ministerio de Fo-
mento per tal que acordi la gratuïtat del peatge de l’Au-
topista AP-7 des de Cambrils fins a Salou i, en conse-
qüència fins a Torredembarra, mentre durin les obres de
construcció i millora de la variant de la carretera N-340,
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amb l’objectiu d’evitar problemes de circulació i millo-
rar la seguretat en aquesta via.

Parlament de Catalunya, 7 de febrer de 2006

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Carles
Pellicer i Punyed, Diputat del G. P. de CiU; Josep Rull
i Andreu, Diputat del G. P. de CiU; Joan Miquel Nadal
i Malé, Diputat del G. P. de CiU; Josep Poblet i Tous,
Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la consi-
deració del contingut de l’informe ela-
borat pel Síndic de Greuges «El feno-
men sense llar a Catalunya: persones,
administracions i entitats» per a con-
tribuir a millorar les actuacions i les
polítiques a favor de les persones sen-
se llar
Tram. 250-01066/07

Presentació: Sr. Agustí López i Pla, del
Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, Sra. Ana del Frago Bares, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel
Canvi, Sra. Elisenda Albertí i Casas, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Sra. Eva García i Ro-
dríguez, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Sra. Dolors Comas
d’Argemir i Cendra, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa
Reg. 35500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que es preveu als articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Síndic de Greuges de Catalunya va presentar el pas-
sat mes de desembre un informe extraordinari titulat
«El fenomen sense llar a Catalunya: persones, adminis-
tracions, entitats».

L’esmentat informe palesa l’existència d’una realitat
social que requereix incrementar els esforços de les
diferents Administracions implicades, amb una millo-
ra de les intervencions públiques tant de caràcter pre-
ventiu com assistencial.

Conscients de la importància i prioritat de les polítiques
per a fer front a les situacions de pobresa més extrema
existents a Catalunya es presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en el marc del procés de diàleg del document de
treball del Pla d’acció per a la inclusió i la cohesió so-
cial de Catalunya, a considerar el contingut i les pro-
postes de l’informe del Síndic de Greuges titulat «El

fenomen sense llar a Catalunya: persones, administra-
cions, entitats» com a contribució en la millora de les
actuacions i polítiques en favor de les persones sense
llar, en coordinació amb els ens locals, i a partir de les
següents consideracions:

a) Avançar, en el marc de la nova llei de serveis socials,
en l’exercici de drets universals i inalienables de les
persones per garantir-ne la igualtat d’oportunitats, la
dignitat i la qualitat de vida, especialment les persones
que es trobin en situacions de necessitat per causa d’ex-
clusió i aïllament socials.

b) Incrementar els recursos destinats a l’atenció de les
persones sense llar especialment pel que fa a l’habitat-
ge, els recursos residencials, les prestacions assistenci-
als i la reinserció laboral.

c) Realitzar actuacions, especialment en l’àmbit de la
salut mental, adaptades a les especificitats de les perso-
nes sense sostre.

d) Aprovar el Pla d’Acció per a la Inclusió i la Cohesió
Socials a Catalunya i impulsar plans locals d’inclusió
social, que garanteixin la participació dels agents soci-
als i de les persones implicades.

e) Avaluar i millorar la coordinació entre les adminis-
tracions públiques que intervenen en aquest àmbit i
també entre aquestes i les entitats socials que hi treba-
llen.

f) Avaluar i millorar els recursos destinats a l’atenció de
les persones sense llar per que fa a l’habitatge, presta-
cions assistencials, reinserció laboral i recursos residen-
cials.

g) Activar polítiques de comunicació i informació adre-
çades a tota la població amb l’objectiu de sensibilitzar
sobre el greu problema de les persones sense llar, faci-
litar el compromís social i evitar el rebuig i estigmatit-
zació de les persones afectades.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2006

Agustí López i Pla, Diputat CiU; Anna del Frago Bares,
Diputada GSOC-CPC; Elisenda Albertí i Casas, Dipu-
tada ERC; Eva García i Rodríguez, Diputada PPC;
Dolors Comas d’Argemir i Cendra, Diputada ICV-EA

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García i
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Rodríguez i Joan López i Alegre, diputats del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla-
ment de la Cambra presenten la següent Proposta de
resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els darrers anys ha quedat palesa la deficiència en la
prestació dels serveis sanitaris a la comarca del Vallès
Occidental. Els centres sanitaris de què disposa la co-
marca no són suficients per atendre la demanda d’a-
quest serveis als municipis de Cerdanyola, Ripollet,
Montcada i Reixac i Barberà del Vallès, localitats totes
elles on s’ha produït un increment considerable de la
població en els darrers anys.

Malgrat les reiterades peticions per part del Grup Par-
lamentari Popular per solventar el dèficit sanitari de la
comarca i les promeses del Govern de la Generalitat per
construir un nou hospitalari, dotat de més recursos hu-
mans i millors equipaments aquest encara no s’ha fet
efectiu.

La darrera informació que ens van facilitar és de finals
de l’any 2005, la Comissió Gestora de la Mancomuni-
tat que conformen Cerdanyola, Ripollet i Moncada
(Vallès Occidental) va informar de la construcció del
futur hospital comarcal al 2010.

Segons aquesta Comissió Gestora, l’hospital es situarà
al sector Redosa (Cerdanyola del Vallès) i tindrà un cost
de 70 milions d’Euros, disposarà d’entre 180 i 200 llits
i 35 places de mitja estada sociosanitària.

Aquests tres municipis així com d’altres de la comarca
del Vallès Occidental estan patint un progressiu aug-
ment de la població i que es preveu que continuï en els
propers anys fent necessària la construcció d’un nou
hospital el més aviat possible.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que les obres del anunciat Hospital Comarcal de Vallès
Occidental estiguin enllestides a finals 2007 i aquest
centre pugui entrar en funcionament l’any 2008.

Palau del Parlament, a 8 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu; Eva García i
Rodríguez i Joan López i Alegre, diputats

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Eva García i
Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen
els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra pre-
senten la següent Proposta de Resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell d’Administració de l’ACA (Agència Cata-
lana de l’Aigua) aprova periòdicament les diferents
fases del seu Programa de Lleres públiques.

Els treballs de conservació de lleres públiques tenen
com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la
funcionalitat del règim del sistema fluvial, respectant i/o
ordenant els valors naturals, així com els diferents ele-
ments que el configuren.

Les actuacions previstes en aquest programa són aque-
lles que permeten la conservació i el manteniment de la
xarxa fluvial catalana, és a dir, les lleres públiques que
integren el Domini Públic Hidràulic.

Alguns d’aquests treballs de conservació de lleres els
realitza el Consell d’Administració de l’ACA a propos-
ta del ajuntaments afectats.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’aplicació a
la propera fase del seu Programa de Lleres públiques
l’actuació que tècnicament es consideri oportuna al Riu
Ripoll al seu pas pel municipi de Ripollet (Vallès Oc-
cidental).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Eva García i Rodríguez
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Proposta de resolució sobre el reco-
neixement per la Llei orgànica de
l’educació del fet que les escoles tèc-
niques de formació professional pu-
guin elaborar un currículum especia-
litzat d’una titulació existent
Tram. 250-01069/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35542 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament i
Joan Bertomeu i Bertomeu, Eva García i Rodríguez i
Rafael López Rueda, diputats del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Escola Agrària de Manresa (Barcelona) depèn de la
xarxa d’escoles del servei de formació agrària del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Genera-
litat de Catalunya). Es dedica a la formació especialitzat
en Agricultura Ecològica i Energies Renovables.

Actualment, no existeix cap cicle formatiu específic
d’agricultura ecològica per la qual cosa el títol de l’Es-
cola Agrària de Manresa no acredita la formació en
aquesta especialització.

La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qua-
litat de l’Educació, al seu article 66 regulava el reconei-
xement als centres docents d’una especialització curri-
cular.

El Projecte de Llei Orgànica de l’Educació, al seu ar-
ticle 120.4 reconeix «Els centres, en l’exercici de la se-
va autonomia, poden adoptar experimentacions, plans
de treball o formes d’organització, que hauran de ser
autoritzades per les Administracions educatives [...]».
Però aquest article no seria d’aplicació al cas tractat
perquè no ens trobem davant d’uns estudis experimen-
tals.

A més, l’esmena proposada al Projecte de Llei i que
podria solventar les deficiències legislatives pel que fa
referència a les especialitzacions va ser rebutjada al
Congrés dels Diputats.

Per tant el nou Projecte de Llei no trobem cap article
que reguli el mateix que l’article 66 de la Llei 10/2002
quedant aquesta situació en un buit legal.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
dur a terme les gestions pertinents amb el Govern de

l’Estat per què aquest reconegui a la Llei Orgànica de
l’Educació que les Escoles Tècniques i de Formació
Professional, en virtut de la seva autonomia pedagògi-
ca, puguin elaborar un currículum especialitzat d’una
titulació ja existent i que aquesta especialització es re-
flecteixi en la titulació senda necessitat de crear un nou
títol.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona; Joan Bertomeu i Berto-
meu; Eva García i Rodríguez; Rafael López Rueda

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

Presentació: Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Reg. 35605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, Portaveu i Antoni Fernandez Teixi-
dó, Diputats del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 144 i
145 del Reglament del Parlament, presenten la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER TAL DE GARANTIR EL DRET

DE DETERMINATS TREBALLADORS/RES DE CORREUS QUE

HAN DEMANDAT A L’EMPRESA A SER INCLOSOS EN LA COR-
RESPONENT BORSA DE TREBALL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els treballadors interins de Correus l’any 2001 van ha-
ver de passar a fixes en el moment de transformació de
l’empresa pública Correus a Societat Mercantil. Alguns
treballadors van denunciar al tribunal social a l’empresa
Correus per no readmetre’ls. Més tard Correus va con-
vocar 10.000 places fixes a concurs que són cobertes
per 10.000 dels 12.000 anteriors eventuals que hi havia
el 2001. 2000 treballadors/res es queden sense plaça
dels quals 500 a Catalunya.

L’empresa Correus no readmet ni apunta a les borses de
treball a aquells treballadors que han denunciat correus
o han estat indemnitzats per acomiadament atenent-se
a la clàusula del conveni signat el 2004. Correus admet
que no pensa readmetre a aquells treballadors que han
denunciat correus aplicant retroactivament els efectes
previstos en un conveni de 2004 a una situació anteri-
or (2001).

Existeixen sentències, recorregudes per l’empresa, que
admeten que clàusula del Conveni Col·lectiu de Correus
és discriminatòria envers els treballadors i reconeixen
el drets dels treballadors/res a accedir a la jurisdicció
social sense que per això hagin de patir cap represàlia
respecte la possibilitat d’accedir al seu lloc de treball.
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Hi ha diverses sentències que declaren nul l’acomiada-
ment de Correus i que en conseqüència hauria d’haver-
hi readmissió i abonament de salaris no rebuts.

A Catalunya hi ha 251 treballadors que mantenen la
seva demanda i mentre no hi ha sentències fermes els
treballadors demandants no cotitzen a la Seguretat So-
cial, no poden treballar (resten exclosos per part de
Correus de la Borsa de Treball) i tampoc reben la in-
demnització i en conseqüència resten penalitzats triple-
ment per haver presentat demanda en defensa dels seus
drets fins que no hi hagi sentència ferma.

Correus ha fet una nova convocatòria de places de cor-
reus fixant en la convocatòria que per poder-hi optar,
com a requisit cal estar inclòs en la Borsa de Treball de
Correus i per tant totes les persones que estant plante-
jant avui demanda contra Correus i no tenen sentència
ferma no poden estar a la Borsa de Treball i per tant
tampoc poden optar a presentar-se a les noves places de
la convocatòria de Correus.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que, en l’àmbit de les competències que li són
pròpies, dugui a terme les accions necessàries per tal
d’evitar l’aplicació de la clàusula del Conveni de 2004
que no permet als treballadors que han presentat de-
manda per acomiadament improcedent estar inscrits a
les borses de treball de l’empresa Correus i que efectuï
els requeriments convenients i les accions necessàries
que assegurin que no hi haurà situacions d’excessiva
precarietat laboral o frau a la seguretat social a l’empre-
sa Correus amb seu a Catalunya.»

Palau del Parlament, 9 de Febrer de 2006

Felip Puig i Godes Antoni Fernàndez i Teixidó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la difusió
de l’obra de Josep Puig i Cadafalch
amb motiu del cinquantè aniversari de
la seva mort
Tram. 250-01071/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35643 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Popu-
lar al Parlament de Catalunya i Joan López i Alegre,
diputat del Grup Popular, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra,
i d’acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2006 es compleix el cinquantè aniversari de la
mort de l’arquitecte, urbanista i polític, que fou presi-

dent de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i
Cadafalch.

Puig i Cadafalch va néixer a Mataró l’any 1867 i va
morir a Barcelona el 1956. Es tracta sens dubte d’una
de les figures cabdals del modernisme català. La seva
obra com arquitecte és extensa. Es destaquen per sobre
de tot la Casa Ametller i la Casa Terrades (casa de les
punxes) o la fàbrica Casarramona. Arquitecte, urbanis-
ta, doctor en ciències exactes, fou doctor honoris cau-
sa per les universitats de Barcelona, París, Friburg i
Tolosa. Presidí el Centre Escolar Catalanista. Participà
en la I Assemblea de la Unió Catalanista de Manresa,
i pertanyé a la Lliga de Catalunya. Fou membre del
Patronat de la Biblioteca de Catalunya i president dels
Jocs Florals de Barcelona (1935). Col·laborà a La Re-
naixença i a La Veu de Catalunya. Fou cofundador de
la Lliga Regionalista i membre del Comitè d’Acció
Política d’aquest partit.

Però al marge de la seva important obra arquitectònica,
Puig i Cadafalch va ser el segon president de la Man-
comunitat de Catalunya, institució que significa la pri-
mera recuperació d’institucions catalanes des de 1714.
Nomenat el 1917 després de la mort d’Enric Prat de la
Riba, va ocupar el càrrec fins que aquesta institució va
ser dissolta pel cop d’Estat del general Primo de Rivera.
També va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona,
diputat a Corts i diputat provincial. Des de tots els llocs
de responsabilitat que va ocupar va contribuir a cultu-
ralitzar, catalanitzar i afirmar la personalitat del país des
d’una perspectiva integradora. Aquest esperit d’integra-
ció, la capacitat de defensar tant a les persones com al
conjunt de Catalunya haurien de ser, i de fet són per
molts, una miratge tant pels responsables institucionals
de Catalunya com pel conjunt de la societat.

Puig i Cadafalch va ser un especialista en art romànic
i va ser promotor de les excavacions de les ruïnes d’Em-
púries i va contribuir a planificar l’Exposició Universal
del 1929.

L’any 1942 va ser nomenat president de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, responsabilitat que va ocupar fins la
seva mort l’any 1956.

És bo que es recordi la memòria d’aquelles persones
que s’han significat en la nostra història per poder-nos
identificar i tenir referents en personalitats, que com la
de Puig i Cadafalch, van jugar un paper important en
moments gens fàcil del nostre passat.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que coincidint amb el cinquantè aniversari de la mort
de Josep Puig i Cadafalch dugui a terme un programa
d’activitats per donar a conèixer la seva obra arquitec-
tònica, política i cultural que va contribuir a culturitzar,
catalanitzar i afirmar la personalitat de Catalunya des
d’una perspectiva integradora.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Joan López i Alegre
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Proposta de resolució sobre la deses-
timació de l’ampliació de l’abocador
de can Mata, als Hostalets de Pierola
(Anoia)
Tram. 250-01072/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que pre-
veuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenten la següent Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’abocador de Can Mata als Hostalets de Pierola dóna
servei a diversos municipis de l’Anoia, Baix Llobregat
i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’obligació de
tancar l’abocador del Garraf comporta que l’Agència
de Residus de Catalunya hagi de buscar alternatives per
dipositar les deixalles. Per aquest motiu i com a primer
pas, ha signat un conveni amb l’Ajuntament d’Hos-
talets i l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient per tal
de construir un Ecoparc pel tractament de les deixalles.

Però tot indica que l’ampliació de l’abocador serà el
segon pas, donat que el Ple de l’Ajuntament dels Hos-
talets de Pierola ja ha aprovat una modificació de les
normes subsidiàries de Planejament i Millora del siste-
ma de l’abocador de Can Mata que impliquen la cons-
trucció d’una gran infraestructura per donar servei a
bona part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ano-
ia i el Baix Llobregat.

L’ampliació d’una instal·lació d’aquestes característi-
ques, amb un alt impacte ambiental, ha de comptar amb
el consens de la comarca i no només d’un dels munici-
pis afectats. L’aprovació d’aquest tipus d’instal·lació a
través d’una modificació puntual de les normes subsi-
diàries del planejament d’un municipi no sembla la
forma més oportuna per autoritzar un equipament que
donarà servei a tota l’àrea metropolitana, el Baix Llo-
bregat i l’Anoia. Es tracta d’una instal·lació que hauria
de ser inclosa i definida dins del Pla director de l’Anoia
que encara s’està redactant.

Aquest abocador comportarà uns grans beneficis eco-
nòmics pel municipi dels Hostalets de Pierola, quanti-
ficats, només pel conveni per la construcció de l’Eco-
parc 4, en prop de set milions d’euros, però els perjudicis
i danys per la preservació del paisatge, dels recursos
naturals, del sol agrícola i del patrimoni cultural afec-
taran una bona part de la comarca de l’Anoia i del Baix
Llobregat. No cal oblidar que en la zona de l’abocador
de Can Mata hi ha un jaciment arqueològic on s’han

descobert l’homínid més antic d’Europa, el Pierolapi-
thecus Catalaunicus.

Per altre banda, l’ampliació de l’abocador implicarà un
increment molt important del trànsit de camions que
van a l’abocador. Aquests camions han de passar per
uns accessos no adequats per un gran volum d’aquest
tipus de vehicles que en una bona part han de passar per
zones residencials.

La comarca de l’Anoia es convertirà en breu en el destí
final de la majoria de residus de l’àrea metropolitana de
Barcelona. Aquesta càrrega supera amb escreix la quota
de solidaritat d’aquesta comarca quan en altres no s’ha
abordat el problema dels residus. Aquesta circumstàn-
cia és especialment greu quan l’Anoia ve reclamant des
de fa anys altres infraestructures i equipaments que mai
acaben d’arribar.

Els ajuntaments més propers a l’abocador de Can Mata
com Esparreguera, Piera o Masquefa, així com el Con-
sell Comarcal de l’Anoia han aprovat mocions en con-
tra de l’ampliació de Can Mata. La construcció d’aquest
tipus d’infraestructures requereix el consens amb el
territori i que tinguin l’acord territorial més ampli pos-
sible de les institucions de la comarca.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
desestimar l’ampliació de l’abocador de Can Mata dels
Hostalets de Pierola.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Dolors Montserrat i Culleré

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35645 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Mont-
serrat i Culleré diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra presenten la següent Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Departament de Medi Ambient, l’Entitat Metropo-
litana de Medi Ambient i l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola han signat un conveni per a la construcció de
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l’Ecoparc 4 a l’abocador de Can Mata d’aquest muni-
cipi.

Aquest Ecoparc 4 significa en realitat l’ampliació de
l’abocador dels Hostalets i que es portin a l’Anoia les
deixalles de Barcelona, la seva àrea metropolitana, de
les comarques de l’Anoia i El Baix Llobregat i es po-
dran tractar fins a 300.000 tones anuals.

Tanmateix a la comarca de l’Anoia hi altres dos noves
instal·lacions programades per l’Agència de Residus de
Catalunya: Al terme municipal de Castellolí es preveu
instal·lar un abocador per a residus industrials i al ter-
me municipal de Pujalt un altre per a residus inerts,
bàsicament runes de la construcció.

La comarca de l’Anoia es convertirà en breu en el destí
final de la majoria de residus de l’àrea metropolitana de
Barcelona. Aquesta càrrega supera amb escreix la quota
de solidaritat d’aquesta comarca quan en altres no s’ha
abordat el problema dels residus. Aquesta circumstàn-
cia és especialment greu quan l’Anoia ve reclamant des
de fa anys altres infraestructures i equipament que mai
acaben d’arribar.

El Conveni signat el passat 30 de gener de 2006 vul-
nera l’anterior conveni signat entre L’Agència de Re-
sidus de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Anoia
que establia un marc de cooperació i assistència recí-
proca entre administracions per garantir un òptim fun-
cionament, control i seguiment de les infraestructures
de gestió de residus existents a la comarca de l’Anoia.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a:

1. Que l’Agència Catalana de Residus i el Departament
de Medi Ambient i Habitatge adoptin una postura de
consens amb el territori i especialment que l’autoritza-
ció de les infraestructures i instal·lacions de residus que
es preveu instal·lar a la comarca de l’Anoia tinguin
l’acord territorial més ampli possible de les institucions
de la comarca.

2. Requerir a l’Agència Catalana de Residus del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge per què complei-
xi estrictament el conveni de cooperació i assistència
recíproca entre administracions per garantir un òptim
funcionament, control i seguiment de les infraestructu-
res de gestió de residus existents a la comarca de l’Ano-
ia i la programació sostenible d’aquestes signat amb el
Consell Comarcal de l’Anoia el 15 de novembre de
2004.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Dolors Montserrat i Culleré

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montser-
rat i Culleré diputada del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten
la següent Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al municipi de La Granada del Penedès (Alt Penedès)
hi ha uns terrenys que van servir per instal·lar les ante-
nes del Centre de Operacions i Transmissions per les
Olimpíades de Barcelona de l’any 1992.

Aquestes instal·lacions ara ja no tenen utilitat i en
aquests terrenys es va arribar a plantejar la possibilitat
d’establir un centre penitenciari que finalment es va
desestimar.

En aquests moments s’està en una fase prou avançada
de la redacció tant el Pla Territorial de l’Alt Penedès
com del Pla Director de l’Alt Penedès. Seria el moment
de preveure que aquest espai tingués un ús preferent pel
desenvolupament de la comarca en el seu àmbit més
reconegut com és el dels productes lligats al cultiu de
la vinya.

Aquest espai es podria convertir en recinte firal i temà-
tic permanent dels productes i atractius del Penedès.
Seria un espai idoni per acollir el FIRAVI, que es cele-
bra cada dos anys i que és el principal aparador del món
vitivinícola. També serviria com a recinte permanent
d’exposicions tècniques de la vinya i el vi i com a re-
cinte interactiu per donar a conèixer el turisme del Pe-
nedès, d’interior i rural, el romànic penedesenc, el tu-
risme relacionat amb l’enologia, que té un gran nombre
d’adeptes arreu del món o el turisme relacionat amb la
gastronomia.

També podria servir per impulsar l’establiment d’un
centre per a la formació i preparació dels professionals
i per a la investigació relacionada amb el cultiu i el tre-
ball de la vinya i el vi.

Seria un espai idoni per concentrar tota una sèrie d’ac-
tivitats actualment disperses per la comarca que faria de
pol d’atracció per totes aquelles persones interessades
pel món de la vinya i el vi, l’especialització tècnoviní-
cola, someliers, el món del cava, la denominació d’ori-
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gen Penedès i la regió del Cava. Fins i tot seria una
ubicació idònia per l’Observatori Internacional del Vi.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
realitzar un estudi sobre la viabilitat d’establir un espai
firal i temàtic permanent dels productes de la vinya i el
vi i dels atractius del Penedès als terrenys de la Granada
del Penedès on s’ubicaven les instal·lacions de teleco-
municacions.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Dolors Montserrat i Cu-
lleré

Proposta de resolució sobre la inclu-
sió de l’envelliment de la població i de
l’increment de la immigració com a
criteris per a l’adjudicació d’ajuts als
projectes de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen aten-
ció especial.
Tram. 250-01075/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Manel Ibarz i Casadevall i Belen
Pajares i Ribas, diputats i diputada del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2004 va ser aprovada la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que re-
quereixen una atenció especial. L’objecte de la matei-
xa és dotar a les administracions públiques catalanes
d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels
barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condici-
ons, requereixen d’atenció especial per part dels poder
públics.

El Decret 369/2004, de 7 de setembre, desenvolupa les
previsions generals de la Llei i, en particular, el règim
de gestió del Fons i la forma com han de ser seleccio-
nats els projectes dels ajuntaments per a intervenir, en
els camps que la Llei assenyala, en barris o àrees
d’atenció especial.

L’article 3 de l’esmentat Decret regula els «Indicadors
per a la determinació d’àrea urbana d’atenció especial»
i concretament el punt 3.2 determina els criteris per tal
d’avaluar l’existència d’aquestes situacions.

Entre els criteris demogràfics trobem la: «Població de-
pendent»: 1 punt per a cada 2 punts percentuals supe-
riors al percentatge mitjà de Catalunya de població de
menys de 15 anys i de més de 65anys; el barem referent
«l’Alt percentatge d’immigració»: 1 punt per cada punt
percentual superior al percentatge mitjà de Catalunya
de població immigrada extracomunitària.

Aquests dos factors, sobretot l’envelliment i l’increment
de la població, són cada dia més patents als barris de
Catalunya. Aquestes dues realitats han de ser tingudes en
compte alhora d’atorgar els ajuts per a què tota la pobla-
ció pugui gaudir dels mateixos serveis, equipaments i
assistències en els seus barris.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
que, en el termini màxim de tres mesos, impulsi les
reformes normatives necessàries per tal que es pugui
tenir en compte alhora d’adjudicar els ajuts als diferents
projectes de millora de barris i àrees d’atenció especi-
al, els factors següents:

1. L’envelliment progressiu de la població que pateixen
determinats barris de les vil·les i pobles catalans, tot
augmentant els punts atorgats per aquests motiu, reco-
negut entre els indicadors per a determinar les àrees
urbanes d’atenció especial regulats a l’article 3.2 de
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desen-
volupa la Llei 2/2004, de 4 de juny de Millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció espe-
cial.

2. L’increment de la població immigrada de determi-
nats barris de les vil·les i pobles catalans, tot augmen-
tant els punts atorgats per aquests motiu, reconegut
entre els indicadors per a determinar les àrees urbanes
d’atenció especial regulats a l’article 3.2 de Decret
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la
Llei 2/2004, de 4 de juny de Millora de barris, àrees ur-
banes i viles que requereixen atenció especial.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona, Josep Llobet Navarro,
Manel Ibarz i Casadevall,Belen Pajares i Ribas
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Proposta de resolució sobre la modifi-
cació de la normativa per a ampliar
l’espai mínim exigible als habitatges
d’un únic espai el programa funcional
dels quals sigui com a màxim per a
dues persones
Tram. 250-01076/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35679 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro i Manel Ibarz i Casadevall, dipu-
tats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 145
i 146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Decret 259/2003, de 21 d’octubre, sobre Requisits
mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de
la cèdula d’habitabilitat, regula en el seu Capítol I,
«Dels requisits mínims d’habitabilitat», concretament
l’article 1, el «Nivell d’habitabilitat exigible» i assenya-
la: «1.1. Tots els habitatges de nova edificació, els cre-
ats per conversió d’antiga edificació o els obtinguts
com a conseqüència d’obrer de gran rehabilitació han
de tenir, com a mínim, el nivell d’habitabilitat objecti-
va d’habitatges de nova edificació que és el que es de-
fineix a l’apartat 2 de l’annex 1 d’aquest Decret».

És l’esmentat annex el que al seu apartat 2.1. referent
a la Tipologia, determina que «Quan un programa fun-
cional de l’habitatge sigui com a màxim per a dues
persones, s’admet un únic espai destinat a sala-habita-
ció, sempre que la superfície resultant permeti la com-
partimentació d’una peça de, com a mínim, 8 metres
quadrats que compleixi tots els requisits d’una habita-
ció, sense que la sala perdi la seva condició». Però re-
sulta del tot obvi que aquesta superfície és del tot irri-
sòria i insuficient a efectes de garantir un espai digne
per a viure i conviure.

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

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
impulsar, en el termini de 3 mesos, la modificació de la
normativa vigent amb l’objectiu d’ampliar fins a deu
metres quadrats com a mínim l’espai de qualsevol ha-
bitatge quant aquest sigui per a dues persones, en
compte dels vuit metres quadrats actuals, tal com pre-

veu el Decret 259/2003, de 21 d’octubre, a l’article 1 i
a l’annex 1.2.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona, Josep Llobet Navarro,
Manel Ibarz i Casadevall

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

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 35680 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
Josep Llobet Navarro, Manel Ibarz i Casadevall i Rafael
López i Rueda, diputats del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preve-
uen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra,
presenten la següent Proposta de resolució:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’any 2004 va ser aprovada la Llei 2/2004, de 4 de
juny. de millora de barris, àrees urbanes i viles que re-
quereixen una atenció especial. L’objecte de la matei-
xa és dotar a les administracions públiques catalanes
d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels
barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condici-
ons, requereixen d’atenció especial per part dels poder
públics.

El Decret 369/2004, de 7 de setembre, desenvolupa les
previsions generals de la Llei i, en particular, el règim
de gestió del Fons i la forma com han de ser seleccio-
nats els projectes dels ajuntaments per a intervenir, en
els camps que la Llei assenyala, en barris o àrees
d’atenció especial.

L’article 3 de l’esmentat Decret diu: «[…] En cada con-
vocatòria anual, un ajuntament podrà obtenir finança-
ment per a un únic projecte d’intervenció integral en
una àrea urbana d’atenció especial, a excepció, atès el
seu pes poblacional, de l’Ajuntament de Barcelona, que
en pot obtenir dos. En el supòsit que la sol·licitud
s’efectuï d’acord amb el que preveu la disposició addi-
cional primera de la Llei 2/2004, de 4 de juny, es com-
putarà un projecte per ajuntament».

Però la realitat ens mostra que en un mateix municipi
català hi pot haver més d’un barri que requereixi un ajut
especial per part de les Administracions Públiques per
a la seva millora i adequació.

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

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a
estudiar la possibilitat d’eliminar de la normativa vigent
el límit establert d’una sol·licitud d’ajut per millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció es-
pecial a cada Ajuntament, i de dues a l’Ajuntament de
Barcelona, per a la convocatòria que d’aquests ajuts
s’aprovi en el proper exercici pressupostari (Article 2
Decret 369/2004, de 7 de setembre).

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona, Josep Llobet Navarro,
Manel Ibarz i Casadevall i Rafael López i Rueda

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA MEMÒRIA
ANUAL I A ALTRES INFORMES DE LA SIN-
DICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 27/2002-C: Consorci per a la
Normalització Lingüística. Exercici
2001; Procediment relatiu a l’Informe
de fiscalització 3/2003-C: Centre Inter-
nacional de Mètodes Numèrics en En-
ginyeria. Exercici 2001; Procediment
relatiu a l’Informe de fiscalització 7/
2003-C: Inversions reals i transferènci-
es de capital de la Direcció General de
Patrimoni Natural i del Medi Físic.
Exercici 2001; Procediment relatiu a
l’Informe de fiscalització 5/2004: Auto-
ritat del Transport Metropolità (ATM).
Exercicis 2001 i 2002; Procediment re-
latiu a l’Informe de fiscalització 21/2004
sobre les contractacions i les despeses
efectuades per la Generalitat o les se-
ves empreses i organismes autònoms i
per les administracions locals amb:
Europraxis Consulting Holding SL, Euro-
praxis Consulting SA, Comopraxis SA, i
Indra (o empreses del grup). Exercicis
1996-2002
Tram. 256-00005/07, 256-00006/07, 256-00007/07,
256-00008/07 i 256-00016/07

Propostes de resolució presentades pels
grups parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 09.02.2006

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 35543)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent Proposta de Resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de Fiscalització 27/2002-C Consorci per a la

Normalització Lingüística. Exercici 2001, (Tram. 256-
00005/07).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 27/2002-C Consorci per a la Normalització
Lingüística. Exercici 2001 (tram. 256-00005/07).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 35544)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de Resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de Fiscalització 3/2003-C Centre Internaci-
onal de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Exercici
2001 (tram. 256-00006/07).

PPROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 3/2003-C Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en Enginyeria. Exercici 2001 (tram. 256-
00006/07).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 35545)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de Resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de Fiscalització 7/2003-C Inversions reals i
transferències de capital de la Direcció General de Pa-
trimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001, (Tram.
256-00007/07)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 7/2003-C Inversions reals i transferències de
capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i
del Medi Físic. Exercici 2001.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 35546)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de Resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de Fiscalització 5/2004 Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002 (tram.
256-00008/07).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 5/2004 Autoritat del Transport Metropolità
(ATM). Exercicis 2001 i 2002 (tram. 256-00008/07).

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 35547 I
35562)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la
següent Proposta de Resolució subsegüent al Debat de
l’Informe de Fiscalització 21/2004 sobre les contracta-
cions i les despeses efectuades per la Generalitat o les
seves empreses i organismes autònoms i per les admi-
nistracions locals amb: Europraxis Consulting Holding,
SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, Indra
(o empreses del Grup). Exercicis 1996-2002 (tram.
256-00016/07).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 21/2004 sobre les contractacions i les despeses
efectuades per la Generalitat o les seves empreses i or-
ganismes autònoms i per les administracions locals
amb: Europraxis Consulting Holding, SL, Europraxis
Consulting SA, Comopraxis SA, Indra (o empreses del
Grup). Exercicis 1996-2002 (tram. 256-00016/07) i
sol·licita que es realitzi  l’ampliació de l’informe amb el
mateix objecte material (en el cas dels ens locals:
aquells amb més de 50.000 habitants) per al període 1
de gener de 2003 a 31 de desembre de 2005.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA

(REG. 35561)

A LA MESA DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE

COMPTES

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, fent ús del que
es preveu a l’article 164 del Reglament de la Cambra,
presenta les següents Propostes de Resolució subse-
güents al procediment relatiu a l’informe de fiscalitza-
ció 21/2004. Contractacions i despeses efectuades per
la Generalitat i les seves empreses i organismes autò-
noms i per les administracions locals amb Europraxis
Consulting Holding, SL, Europraxis Consulting SA,
Comopraxis, SA i Indra (o empreses del Grup) Exerci-
cis 1996-2002 (NT. 256-00016/07):

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 21/2004 malgrat considerar que la falta de
resposta per part d’una majoria de les administracions
locals a la sol·licitud d’informació feta per la Sindica-
tura de Comptes ha impedit elaborar un informe com-
plert.

2. El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de
Comptes a requerir als ajuntaments de més de 20.000
habitants que no han respost a la sol·licitud d’informa-
ció relativa a aquest informe, que trametin aquesta in-
formació en el termini màxim de tres mesos.

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu
a que l’administració i les empreses públiques i orga-
nismes dependents compleixin els principis bàsics es-
tablerts en el Decret Legislatiu 2/2000 de Contractes de
les Administracions Públiques especialment pel que fa
al compliment dels principis de publicitat i concurrèn-
cia, necessaris per a la bona gestió i transparència que
ha de regir a l’administració pública.

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2005

Francesc Vendrell i Bayona

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS -
ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 35570)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Boada i Masoliver,  portaveu del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Alternativa,
d’acord amb allò que disposa l’article 164 i concordants
del Reglament de la Cambra, presenta la proposta de
resolució subsegüent al debat dels procediments relatius
a l’Informe de fiscalització 21/2004 sobre les contracta-
cions i les despeses efectuades per la Generalitat o les
seves empreses i organismes autònoms i per les adminis-
tracions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL,
Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, i Indra (o
empreses del grup), exercicis 1996 a 2002 (N.T. 256-
00016/07).
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Instar a la Sindicatura de Comptes a traslladar a la
fiscalia  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
el referit informe per tal de que procedeixi a la inves-
tigació dels fets relatius a la desaparició de documen-
tació relacionada amb expedients de contractació de
l’Institut Català de la Salut, i si fossin constitutius de
delicte o falta procedeixi formular la corresponent de-
núncia a la Autoritat Judicial.

Palau del Parlament,  8 de febrer de 2006

Joan Boada i Masoliver
   Portaveu ICV-EA

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALU-
NYA I GRUP PARLAMENTARI  D’INICIATIVA PER CATALU-
NYA VERDS - ESQUERRA ALTERNATIVA (REG. 35571)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que disposa l’article 164 i concordants del Reglament
de la Cambra, presenta la proposta de resolució subse-
güent al debat dels procediments relatius als Informes
de fiscalització 27/2002-C sobre el  Consorci per a la
Normalització Lingüística, exercici 2001 (N.T. 256-
00005/07),  3/2003-C sobre el Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en Enginyeria, exercici 2001 (N.T.
256-00006/07), 7/2003-C sobre les Inversions reals i
transferències de capital de la Direcció General de Pa-
trimoni Natural i del Medi Físic, exercici 2001 (N.T.
256-00007/07), 5/2004 sobre l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM), exercicis 2001 i 2002 (N.T. 256-
00008/07) i 21/2004 sobre les contractacions i les despe-
ses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i
organismes autònoms i per les administracions locals
amb: Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis
Consulting SA, Comopraxis SA, i Indra (o empreses del
grup), exercicis 1996 a 2002 (N.T. 256-00016/07).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova els Informes; 27/2002-C sobre el  Consorci
per a la Normalització Lingüística, exercici 2001 (N.T.
256-00005/07),  3/2003-C sobre el Centre Internacio-
nal de Mètodes Numèrics en Enginyeria, exercici 2001
(N.T. 256-00006/07), 7/2003-C sobre les Inversions
reals i transferències de capital de la Direcció General
de Patrimoni Natural i del Medi Físic, exercici 2001
(N.T. 256-00007/07), 5/2004 sobre l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), exercicis 2001 i 2002
(N.T. 256-00008/07) i 21/2004 sobre les contractacions
i les despeses efectuades per la Generalitat o les seves
empreses i organismes autònoms i per les administra-
cions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL,
Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, i Indra (o
empreses del grup), exercicis 1996 a 2002 (N.T. 256-
00016/07).

2. Encomana l’ampliació de l’Informe 21/2004, dins
l’abast temporal analitzat en aquesta fiscalització, pel
que fa a la contractació d’aquestes empreses amb:

– Els Consorcis i Fundacions que, d’acord amb les
normes reguladores del sistema europeu de comptes
actual, es consideri que formaven part del sector de les
administracions públiques.

– Els ens i entitats locals relacionades de més de 15.000
habitants que no ha presentat la informació requerida
per la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament,  9 de febrer de 2006

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

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP  PAR-
LAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA

(REG. 35572)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb allò
que disposa l’article 164 i concordants del Reglament de
la Cambra, presenta la proposta de resolució subsegüent
al debat del procediment relatiu a l’informe Europraxis
Consulting Holding SL, Europraxis Consulting SA,
Comopraxis SA, i Indra (o empreses del grup), exercicis
1996 a 2002 (N. T. 256-00016/07).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Insta al Consell Executiu a aclarir les causes i els
responsables que han propiciat la desaparició de docu-
mentació relacionada amb expedients de contractació
de l’Institut Català de la Salut, i a demanar, si escau, les
responsabilitat que se’n derivin i enviar-ho a la justícia
ordinària.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2006

Joan Ridao i Martín
Portaveu ERC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PAR-
LAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI

(REG. 35573)

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Can-
vi, d’acord amb allò que disposa l’article 164 i concor-
dants del Reglament de la Cambra, presenta la proposta
de resolució subsegüent al debat dels procediments re-
latius als Informes de fiscalització 27/2002-C sobre el
Consorci per a la Normalització Lingüística, exercici
2001 (N.T. 256-00005/07),  3/2003-C sobre el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria,
exercici 2001 (N.T. 256-00006/07), 7/2003-C sobre les
Inversions reals i transferències de capital de la Direc-
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ció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic, exer-
cici 2001 (N.T. 256-00007/07), 5/2004 sobre l’Autori-
tat del Transport Metropolità (ATM), exercicis 2001 i
2002 (N.T. 256-00008/07) i 21/2004 sobre les contrac-
tacions i les despeses efectuades per la Generalitat o les
seves empreses i organismes autònoms i per les admi-
nistracions locals amb: Europraxis Consulting Holding
SL, Europraxis Consulting SA, Comopraxis SA, i Indra
(o empreses del grup), exercicis 1996 a 2002 (N.T. 256-
00016/07).

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu a
aclarir les causes i els responsables que han propiciat la
desaparició dels expedients de contractació de l’Insti-
tut Català de la Salut esmentats a l’Informe 21/2004 de
la Sindicatura de Comptes, i a demanar, si s’escau, les
responsabilitats que se’n derivin.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu GSOC-CPC

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE-
AR COMISSIONS

Proposta de resolució per la qual es
crea una comissió de seguiment de la
situació del barri del Carmel de Barce-
lona
Tram. 252-00015/07

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
de Convergència i Unió
Reg. 35487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla-
ment, 14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups parlamentaris sotasignats proposen que el Ple
del Parlament a l’empara d’allò que disposen els arti-
cles 54 i 56 del Reglament de la Cambra, acordi la cre-
ació d’una comissió de seguiment de la situació del
barri del Carmel de Barcelona:

El Parlament de Catalunya acorda crear una comissió
específica de seguiment de la situació del barri del
Carmel de Barcelona composada per un representant de
cada grup parlamentari amb l’objecte de realitzar un
seguiment de la situació dels veïns i propietaris del barri
del Carmel de Barcelona (Barcelonès), l’evolució dels
treballs perquè puguin tornar a casa, de les negociaci-
ons entre aquests i l’administració de la Generalitat de
Catalunya i de les obres i inversions de millora que
s’han de realitzar al barri com a conseqüència de les
resolucions 195/VII i 257/VII d’aquest Parlament, així
com dels acords i compromisos del Govern de la Gene-
ralitat i de la resta d’administracions implicades.

Es faculta a la Mesa perquè d’acord amb l’article 54.3,
lletra c) dicti les normes de funcionament de la comis-
sió a proposta de la mesa de la comissió.

El termini per a cloure els treballs de la comissió es fixa
en el moment que s’hagin resolt tots els problemes ge-
nerats per l’esfondrament del barri del Carmel i s’hagin
complert els compromisos adquirits per les diferents
administracions respecte aquest barri.

La Comissió de seguiment de la situació del barri del
Carmel presentarà al final de cada període de sessions
un informe a la Mesa sobre la situació del barri.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona Felip Puig i Godes
G. P. del PPC G. P. de CiU

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA-
CIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre les conse-
qüències de la crisi del Carmel
Tram. 302-00159/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
16.02.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 35683)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Regla-
ment de la Cambra, presenta la següent esmena a la
Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre les conseqüències de la crisi del Carmel (NT
302-00159/07).

1
ESMENA NÚM. 1
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya

DEL PUNT 8

«8. Adreçar-se al Govern de l’Estat per tal que, en
eltermini més breu possible, faci les aportacions
prome-ses procedents dels Fons de la Unió Europea».

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona

3.10.85.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al
Consell Executiu sobre la reforma del
Consorci per a la Normalització Lin-
güística
Tram. 302-00160/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Presidència del Parlament,
16.02.2006

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 35921)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu, i Carme-Laura Gil i Miró,
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que preveu l’article 139.4 del
Reglament del Parlament, presenta la següent esmena
a la Moció subsegüent a la Interpel·lació al Consell
Executiu la reforma del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística (tram. 302-00160/07).

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

DEL PUNT 4

«Estudiar conjuntament amb els ens locals, el Consorci
per a la Normalització Lingüística, el Departament
d’Educació i altres organismes de formació de perso-
nes adultes la necessitat d’establir, de manera coordi-
nada, una oferta plural d’ensenyament del català que
eviti buits o duplicitats i que permeti l’adequació flexi-
ble a la realitat diversa local i social».

Parlament de Catalunya, 14 de febrer de 2006

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

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM-
BRA

Composició de la Comissió de Petici-
ons
Tram. 405-00006/07

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari Socialistes -  Ciutadans pel Canvi
Reg. 35601 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialistes - Ciutadans pel Canvi, en compliment de
l’acord sobre la composició de la Comissió de Petici-
ons (480-00016/07) i als efectes d’allò que disposen els
articles 40.1 i 60 del Reglament del Parlament, comu-
nica que les persones designades per aquest grup par-
lamentari per tal de formar part de la Comissió de Pe-
ticions són:

– Sra. Carme Figueras i Siñol

– Sr. Davi Pérez Ibáñez

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del G. P. SOC-CPC

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa
Reg. 35636 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Alternativa, d’acord amb l’article 40.1 del
Reglament de la Cambra, designa la diputada Dolors
Comas d’Argemir i Cendra i el diputat Joan Boada i
Masoliver per a formar part de la Comissió de Petici-
ons.

Parlament de Catalunya, 9 de febrer de 2006

Joan Boada i Masoliver
Portaveu

4.45.
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Designació de la presidència i adscripció
de diputats del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya
Reg. 35647 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament,
d’acord amb allò que disposa el Reglament de la Cam-
bra, i als efectes de constituir la Comissió de Peticions
regulada a l’article 60 de l’esmentat Reglament, comu-
nica que els membres del nostre Grup Parlamentari a
l’esmentada Comissió seran els diputats següents:

– Sra. Belen Pajares i Ribas

– Sr. Daniel Sirera i Bellés

Igualment, us comuniquem que proposem el Sr. Dani-
el Sirera i Bellés com a president de l’esmentada Co-
missió de Peticions.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2006

Francesc Vendrell i Bayona

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya
Reg. 35671 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Joan Ridao i Martín, portaveu del Grup Parlamentari
d’ERC, d’acord amb el que preveu l’article 40 del Re-
glament de la Cambra proposa el diputat Miquel Àngel
Estradé i Palau i la diputada Elisenda Albertí i Casas
com a membres de la Comissió de Peticions.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2006

Joan Ridao i Martín
Portaveu del G. P. d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió
Reg. 35673 / Coneixement: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 60 del Reglament del Parlament, comunica que els

membres adscrits a la Comissió de Peticions són l’I. Sr.
Francesc Homs i Molist i l’Il. Sr. Josep Rull i Andreu.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2006

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

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO-
CIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolu-
ció 264/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el seguiment de les actuacions
de millora de la línia de ferrocarril Bar-
celona - Vic - Puigcerdà
Tram. 290-00189/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35427 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00189/07

Sobre: Resolució 264/VII del Parlament de Catalunya,
sobre el seguiment de les actuacions de millora de la
línia de ferrocarril Barcelona - Vic - Puigcerdà

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposa l’article 140 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Resolució 264/VII, sobre el seguiment
de les actuacions de millora de la línia de ferrocarril
Barcelona - Vic - Puigcerdà, em plau fer-vos avinent les
següents consideracions:

En relació les actuacions incloses en el document «Plan
global de actuaciones en la línea Barcelona - Vic - Puig-
cerdà»:

– El caràcter internacional de la línia no s’ha posat en
cap moment en dubte i per tant es manté.

– El Ministeri de Foment continua portant a terme les
obres i desenvolupament dels projectes de les actuaci-
ons incloses en el Pla.

– Dins del Pla de Rodalies en redacció per part del
Ministeri cal incorporar l’anàlisi de la millora dels ser-
veis de la línia Barcelona - Vic - Ripoll, i la duplicació
de vies entre Barcelona i Vic.

– La Unió Europea acaba d’iniciar els treballs de revi-
sió del llibre blanc i encara es pot demanar la incorpo-
ració de la línia. El Departament de Política Territori-
al i Obres Públiques, en compliment de la resolució ha
donat trasllat al Ministeri de Foment de la sol·licitud
d’incloure en aquesta revisió la línia Barcelona - Puig-
cerdà als efectes oportuns.

4.50.01.
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– El traspàs dels serveis ferroviaris de rodalies està
pendent del nou marc ferroviari que estableixi la Llei
Ferroviària, actualment en tràmit al Parlament i el nou
Estatut de Catalunya.

– El Departament de Política Territorial i Obres Publi-
ques dóna suport a les iniciatives locals d’impulsar un
tren turístic entre el Ripollès i la Cerdanya i cal que
aquesta iniciativa es desenvolupi en un projecte concret
per fer una anàlisis detallada de la seva viabilitat i amb
un control clar de les administracions públiques.

Barcelona, 6 de febrer de 2006

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Control del compliment de la Resolu-
ció 267/VII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regeneració urgent de
les platges dels municipis de Cabrera
de Mar, el Masnou, Premià de Mar i Vi-
lassar de Mar, al Maresme
Tram. 290-00192/07

Informe relatiu al compliment de la Reso-
lució
Reg. 35426 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament,
14.02.2006

A LA MESA DEL PARLAMENT

Núm. de resolució: 290-00192/07

Sobre: Resolució 267/VII del Parlament de Catalunya,
sobre la regeneració urgent de les platges dels munici-
pis de Cabrera de Mar, el Masnou, Premià de Mar i Vi-
lassar de Mar, al Maresme

Comissió competent: Comissió de Política Territorial

D’acord amb allò que disposa l’article 140 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar
compliment a la Resolució 267/VII, sobre la regenera-
ció urgent de les platges dels municipis de Cabrera de
Mar, el Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar, al
Maresme, em plau fer-vos avinent les següents consi-
deracions:

El Govern de l’Estat, mitjançant el Ministerio de Medio
Ambiente, tenia en procés de licitació el projecte de
recàrregues puntuals de sorra a Premià de Mar, Vilas-
sar de Mar i Cabrera de Mar, per anunci publicat al
BOE el 15.04.05, amb data prevista d’obertura d’ofer-
tes el 23 de juny de 2005.

El Govern de la Generalitat no va valorar positivament
l’endarreriment del termini per a l’execució de les obres
i va fer gestions amb la Delegació del Govern i amb el
Govern de l’Estat per tal que aquests moviments de
sorra es poguessin produir quan abans millor i, natural-
ment, ja que podrien coincidir amb temporada de
banys, en hores i de forma que no molestessin l’activi-
tat turística de les platges.

D’altra banda, es va demanar al port de Premià que
continués fent extraccions de sorres, tal com havia fet
en estius anteriors, regenerant la platja de ponent, i el
mateix es faria amb el port del Masnou, municipi que
no entrava dins la regeneració prevista pel Ministerio
de Medio Ambiente.

Actualment les obres ja han finalitzat.

En relació als transvasaments de sorres previstos en el
protocol signat entre la Generalitat i l’Associació Ca-
talana de Ports Esportius. Està previst que els dragats
s’iniciïn durant aquest mes de febrer. Es començarà per
Torredembarra, seguit de Coma-Ruga, Tèrmica del
Foix, Vilanova i la Geltrú, Ginesta, Masnou, Arenys de
Mar, Balís, Mataró i finalment, Premià de Mar. Les ac-
tuacions es preveu que finalitzin la darrera setmana de
maig.

Barcelona, 3 de febrer de 2006

Joaquim Nadal i Farreras
Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del conse-
ller d’Economia i Finances davant la
Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost per a informar sobre la liquida-
ció del pressupost de la Generalitat
corresponent a l’any 2004
Tram. 356-00356/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió
núm. 13, del 09.02.2006 (DSPC-C 289).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la
Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost per a informar sobre l’execució
del pressupost de la Generalitat durant
el primer trimestre del 2005
Tram. 356-00357/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió
núm. 13, del 09.02.2006 (DSPC-C 289).

4.53.05.

4. INFORMACIÓ



Núm. 292 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 20 de febrer de 2006

73

Sol·licitud de compareixença del con-
seller d’Economia i Finances davant la
Comissió d’Economia i Finances per-
què informi de la situació de l’econo-
mia productiva a Catalunya, especial-
ment pel que fa als processos de
deslocalització industrial i de les me-
sures per a afrontar-los
Tram. 356-00396/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost, en la sessió núm. 13, tinguda el dia
09.02.2006 (DSPC-C 289).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Treball i Indústria davant la
Comissió d’Indústria, Energia, Comerç
i Turisme perquè informi sobre els in-
formes tècnics relatius al traçat i a la
necessitat de la línia elèctrica Bescanó
(Gironès) - Baixàs (Rosselló, França)
Tram. 356-00440/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 13, tinguda el dia
08.02.2006 (DSPC-C 288).

Sol·licitud de compareixença del direc-
tor del consorci Turisme de Catalunya
davant la Comissió d’Indústria, Ener-
gia, Comerç i Turisme perquè informi
sobre les directrius que seguirà i les
activitats que preveu dur a terme el
Consorci amb relació a la partida as-
signada a aquesta entitat en els pres-
supostos de la Generalitat per a l’any
2006
Tram. 356-00454/07

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Indústria, Energia, Co-
merç i Turisme, en la sessió núm. 13, tinguda el dia
08.02.2006 (DSPC-C 288).

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals perquè
informi sobre el darrer estudi d’opinió
sobre els mitjans audiovisuals i sobre
la proposta d’elaboració d’una reco-
manació per al tractament informatiu
del referèndum sobre l’Estatut
Tram. 356-00471/07

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 20,
tinguda el dia 10.02.2006 (DSPC-C 291).

Sol·licitud de compareixença del con-
seller de Relacions Institucionals i Par-
ticipació davant la Comissió d’Organit-
zació i Administració de la Generalitat
i Govern Local perquè informi sobre
els objectius, el contingut i l’abast de
l’acord sobre la reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya
Tram. 356-00473/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
290)

Al BOPC 290, a la pàgina 48

On diu: «[...] pel procediment de l’article 138 del Re-
glament [...]»

Hi ha de dir: «[...] pel procediment de l’article 151 del
Reglament [...]»

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Col·legi Oficial d’Agents Co-
mercials de Tarragona davant la Co-
missió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè informi sobre el pa-
rer de l’entitat pel que fa al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades
i de col·legis professionals
Tram. 356-00476/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 35481).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 10.02.2006.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent de l’Associació de Mestres Indus-
trials i Tècnics Superiors davant la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana perquè informi sobre el pa-
rer de l’entitat pel que fa al Projecte de
llei d’exercici de professions titulades
i de col·legis professionals
Tram. 356-00477/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 35482).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 10.02.2006.

Sol·licitud de compareixença de la pre-
sidenta del Col·legi Oficial de Diplo-
mats en Infermeria de Tarragona da-
vant la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana perquè informi
sobre el parer de l’entitat pel que fa al
Projecte de llei d’exercici de professi-
ons titulades i de col·legis professio-
nals
Tram. 356-00478/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 35483).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 08.02.2006.

Sol·licitud de compareixença del presi-
dent del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics de Telecomunicacions de Ca-
talunya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre el parer de l’entitat pel que
fa al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i de col·legis profes-
sionals
Tram. 356-00479/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 35484).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 10.02.2006.

Sol·licitud de compareixença de la de-
gana del Consell de Col·legis Oficials
de Diplomats en Infermeria de Catalu-
nya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre el parer de l’entitat pel que
fa al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i de col·legis profes-
sionals
Tram. 356-00480/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 35485).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 10.02.2006.

Sol·licitud de compareixença del degà
del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya davant la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana perquè in-
formi sobre el parer de l’entitat pel que
fa al Projecte de llei d’exercici de pro-
fessions titulades i de col·legis profes-
sionals
Tram. 356-00481/07

Sol·licitud

Sol·licitud: Sr. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 35486).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 10.02.2006.
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Sol·licitud de compareixença del con-
seller primer davant la Comissió de
Política Cultural perquè informi sobre
la creació del Baròmetre de la comuni-
cació i la cultura
Tram. 356-00485/07

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Sra. Carme-Laura Gil i Miró, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 35632).

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del
Parlament, sessió del 14.02.2006. (D’acord amb els
antecedents, si s’acorda la compareixença, serà subs-
tanciada pel procediment de l’article 151 del Regla-
ment del Parlament.)

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

Sessió informativa de la Comissió de
Política Cultural perquè la consellera
d’Educació informi sobre l’avantpro-
jecte de llei orgànica d’educació que
reforma l’actual legislació d’ensenya-
ment no universitari
Tram. 355-00098/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 36 de la Co-
missió de Política Cultural, del 15.02.2006 (DSPC-C
295).

Sessió informativa de la Comissió
d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme
proposada pel conseller de Treball i
Indústria per exposar el Pla d’energia
de Catalunya 2006-2015
Tram. 355-00117/07

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió, núm. 13 de la Co-
missió d’Indústria, Energia, Comerç i Turisme, del
08.02.2006 (DSPC-C 288).

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

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Economia i Finances (reg. 35475).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 09.02.2006.

Sessió informativa de la Comissió
d’Economia, Finances i Pressupost
perquè el conseller d’Economia i Fi-
nances informi sobre l’execució i la li-
quidació dels pressupostos de la Ge-
neralitat corresponents als anys 2004
i 2005
Tram. 355-00131/07

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió
núm. 13, del 09.02.2006 (DSPC-C 289).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI-
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del Sr. Joaquim Muns
Albuixech, catedràtic emèrit de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Estudi del Procés de Mun-
dialització de l’Economia i de les
Repercussions en les Relacions Inter-
nacionals perquè informi sobre la re-
forma i la democratització de les insti-
tucions financeres internacionals
Tram. 357-00291/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Econo-
mia i de les Repercussions en les Relacions Internaci-
onals, del 10.02.2006 (DSPC-C 292).

Compareixença del Sr. Manuel Mano-
nelles i Tarragó, adjunt al coordinador
del Secretariat del Fòrum Mundial de
Xarxes de la Societat Civil (UBUNTU),
i del Sr. Aldo Caliari, coordinador del
Rethinking Bretton Woods Project al
Center of Concern, davant la Comissió
d’Estudi del Procés de Mundialització
de l’Economia i de les Repercussions
en les Relacions Internacionals perquè
informin sobre la reforma i la democra-
tització de les institucions financeres
internacionals
Tram. 357-00298/07

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Estudi del Procés de Mundialització de l’Econo-
mia i de les Repercussions en les Relacions Internaci-
onals, del 10.02.2006 (DSPC-C 292).

Compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals perquè informi
sobre el darrer estudi d’opinió sobre
els mitjans audiovisuals i sobre la pro-
posta d’elaboració d’una recomanació
per al tractament informatiu del refe-
rèndum sobre l’Estatut
Tram. 357-00300/07

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 20,
tinguda el dia 10.02.2006 (DSPC-C 291).

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir provisionalment
el lloc de treball de cap de l’Àrea del
Parc Mòbil del Parlament
Tram. 500-00030/07

Correcció d’errades de publicació (BOPC
290)

Al BOPC 290, a la pàgina 50

On diu: «[...], fins al 15 de febrer de 2006, [...]»

Hi ha de dir: «[...], fins al 22 de febrer de 2006, [...]»

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
14.02.2006

SECRETARIA GENERAL

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 16 de fe-
brer de 2005, vist l’informe del director de Govern In-
terior i d’acord amb el que disposa la base quarta del
concurs ha designat per a formar part de la comissió
tècnica d’avaluació el senyor Xavier Muro i Bas, direc-
tor de Govern Interior, el senyor Francesc Xavier Duch
i Oruj, cap del Departament d’Infraestructures, Equipa-
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ments i Seguretat i el senyor Lluís Soler i Soler, en re-
presentació del personal.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Cessament d’un funcionari interí

SECRETARIA GENERAL

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
febrer de 2006 ha acordat deixar sense efectes el nome-
nament d’interí del senyor Jordi Sevillano i Martínez
per haver esgotat el termini màxim de permanència
regulat pel Conveni de col·laboració amb la Fundació
Catalana Síndrome de Down dedicada a la integració
socio-laboral per a persones amb discapacitats psíqui-
ques, amb efectes del dia 15 de febrer de 2006, tot
agraint-li els serveis prestats.

Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, potestati-
vament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació
al BOPC, o bé recurs contenciós administratiu, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva publicació al
BOPC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Cessament d’una funcionària interina

SECRETARIA GENERAL

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de
febrer de 2006 ha acordat deixar sense efectes el nome-
nament d’interina de la senyora Elena Garcia Esquirol
per haver esgotat el termini màxim de permanència
regulat pel Conveni de col·laboració adoptat amb l’As-
sociació Catalana Nabiu, dedicada a la integració socio-
laboral per a persones amb capacitat intel·lectual límit
anomenades borderline, amb efectes del dia 16 de fe-
brer de 2006, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra l’acord de la Mesa, que exhaureix la via admi-
nistrativa, els interessats poden interposar, potestati-
vament, i d’acord amb el que estableix la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de
reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació
al BOPC, o bé recurs contenciós administratiu, davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos me-
sos a comptar de l’endemà de la seva publicació al
BOPC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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Nomenament d’una funcionària interina

SECRETARIA GENERAL

La Mesa del Parlament en data 14 de febrer de 2006 ha
acordat nomenar interina la senyora Maria Carolina
Garcia Combalia, a un dels dos llocs de treball de re-
forç creat per Acord de la Mesa del Parlament de data
5 d’octubre de 2004, a partir de la data de la presa pos-
sessió.

Aquest lloc de treball està inscrit dins la Direcció de
Govern Interior, al servei de reprografia, amb jornada
a temps parcial, amb cinc hores diàries de dedicació al
matí, concretades en un horari de 9 a 14 hores, i la seva
durada és per un període de sis mesos, prorrogables
com a màxim sis mesos

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, els interessats poden interposar, d’acord amb el

que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, del 13 de gener, recurs potestatiu
de reposició davant la Mesa del Parlament,  en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publi-
cat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o
bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2006

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.90.10.
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