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Proposta de resolució sobre el respec
te a les competències de la Generalitat en el reial
decret relatiu al sistema de formació professional
per al treball (tram. 250-00136/08). Presentació.

p. 35

Proposta de resolució sobre el compli
ment de la Sentència 95/2002 del Tribunal Consti
tucional (tram. 250-00137/08). Presentació.

p. 35

Proposta de resolució sobre la regla
mentació de l’ús del català en les inscripcions dels
registres civils (tram. 250-00138/08). Presentació.

p. 36

Proposta de resolució sobre la millora
dels serveis sanitaris del centre d’atenció primària
de Gandesa (Terra Alta) (tram. 250-00139/08). Pre
sentació.

p. 36

Proposta de resolució sobre l’acord in
tersectorial del vi (tram. 250-00140/08). Presentació.

p. 37

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polí
tiques en matèria de joventut (tram. 300-00017/08).
Presentació.

p. 37

Interpel·lació al Govern sobre les me
sures per a afavorir la relació de l’Administració
amb els ciutadans en les dues llengües oficials
(tram. 300-00018/08). Presentació.

p. 37

Interpel·lació al Govern sobre el model
d’immersió lingüística en l’àmbit de l’educació
(tram. 300-00019/08). Presentació.

p. 38

Interpel·lació al Govern sobre el model
de gestió de l’aeroport de Barcelona (tram. 300
00020/08). Presentació.

p. 38

4.
4.40.

INFORMACIÓ
Acords, resolucions i comunicaci
ons dels òrgans de la Cambra

Acord d’atorgament de la Medalla
d’Honor del Parlament de Catalunya al col·lectiu Els
Setze Jutges.
4.45.
4.45.10.

Composició de la Comissió del Síndic
de Greuges (tram. 412-00004/08). Elecció del se
cretari.
4.45.12.

4.50.02.

p. 39

Comissions específiques de segui
ment

Composició de la Comissió sobre les
Polítiques de Joventut (tram. 411-00002/08). Incor
poració d’especialistes.
4.50.

p. 38

Composició dels òrgans de la cam
bra
Comissions específiques creades
pel Reglament o per lleis

p. 39
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Proposta de compareixença del direc
tor de l’Escola de Policia de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de creació de l’Institut de Segu
retat de Catalunya (tram. 352-00003/08). Sol·licitud.
Proposta de compareixença del direc
tor de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352
00004/08). Sol·licitud.
Proposta de compareixença de repre
sentants de les associacions de policies de Catalu
nya amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352
00005/08). Sol·licitud.
Proposta de compareixença de repre
sentants sindicals i dirigents de les associacions
d’agents rurals amb relació al Projecte de llei de
creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya
(tram. 352-00006/08). Sol·licitud.
Proposta de compareixença de repre
sentants de les associacions municipalistes de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352
00007/08). Sol·licitud.
Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Detectius Privats de
Catalunya amb relació al Projecte de llei de creació
de l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352
00008/08). Sol·licitud.
Proposta de compareixença del secre
tari general de la Confederació Espanyola de Poli
cia amb relació al Projecte de llei de creació de
l’Institut de Seguretat de Catalunya (tram. 352
00009/08). Sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so
bre les gestions i les actuacions de la Delegació del
Govern de l’Estat a favor dels usuaris perjudicats
per la crisi d’Air Madrid (tram. 356-00007/08). Re
buig de la sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so
bre les contínues anomalies i anormalitats imputa
bles a Renfe que es produeixen en el servei de ro
dalia (tram. 356-00016/08). Rebuig de la sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença del dele
gat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran davant
la Comissió de Política Territorial perquè informi
sobre les actuacions de la Generalitat amb motiu de
l’esfondrament del túnel de Vielha (tram. 356
00024/08). Sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les causes, la
gestió i les solucions de l’enfonsament del túnel de
Vielha (tram. 356-00026/08). Sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Cooperació per
l’Afganistan davant la Comissió d’Acció Exterior i de
la Unió Europea perquè informin de les seves acti
vitats i els seus projectes (tram. 356-00027/08).
Sol·licitud.
Sol·licitud de compareixença del síndic
d’Aran davant la Comissió de Política Territorial

SUMARI

perquè informi sobre la gestió de la crisi deguda a
l’esfondrament del túnel de Vielha (tram. 356
00028/08). Sol·licitud.
p. 41

p. 41

p. 42

4.53.10.

p. 42

Sessions informatives i comparei
xences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió
d’Afers Institucionals amb el conseller de Governa
ció i Administracions Públiques sobre les línies
d’actuació que se seguiran des d’aquest departa
ment (tram. 355-00010/08). Substanciació.

p. 43

Sessió informativa de la Comissió
d’Educació i Universitats amb el conseller d’Educa
ció sobre les línies d’actuació que se seguiran des
d’aquest departament (tram. 355-00011/08). Subs
tanciació.

p. 44

4.53.15.

p. 42

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

Compareixença del director de l’Insti
tut Ramon Llull davant la Comissió de Política Cul
tural perquè exposi els projectes d’aquesta entitat
(tram. 357-00002/08). Acord de tenir la sessió de
compareixença.
4.55.
4.55.15.

4.85.

p. 42

4.87.30.

p. 42

p. 43

p. 43

p. 45

Comissió de Control de la Iniciati
va Legislativa Popular

Composició de la Comissió de Control
de la Iniciativa Legislativa Popular. Substitució d’un
membre.
4.90.
4.90.05.

p. 45

Procediments davant el Tribunal
Constitucional
Altres procediments davant el Tri
bunal Constitucional

Recurs d’inconstitucionalitat interposat
per més de cinquanta diputats del Grup Parlamen
tari Popular del Congrés dels Diputats contra deter
minats articles de la Llei orgànica 6/2006, de refor
ma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram.
385-00001/07). Interlocutòria del Tribunal Constitu
cional.
4.89.

p. 44

Sindicatura de Comptes

Resolució de 19 de febrer de 2007, de
nomenament de funcionari xofer polivalent com a
resultat del procés selectiu codi CO-XP/06, convo
cat per resolució de 17 d’octubre de 2006 (DOGC
núm. 4745 de 23 d’octubre de 2006).
4.87.

p. 44

Activitat parlamentària
Convocatòries

Sessió plenària núm. 9, convocada
per al dia 28 de febrer de 2007.
p. 42

p. 43

p. 91

Règim interior
Pressupost del Parlament

Projecte de pressupost del Parlament
per al 2007 (tram. 230-00001/08). Dictamen.

p. 92

NOTES
p. 43

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels docu
ments originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està necessàriament vincula
da a una sola data.

p. 43

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 APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

1.10.

RESOLUCIONS

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Resolució 16/VIII del Parlament de Cata
lunya, sobre l'exigència que la Genera
litat participi en la presa de decisions
estratègiques que afectin l'aeroport de
Barcelona
Tram. 250-00021/08

Tram. 250-00001/08

Adopció: Comissió de Política Territorial
Sessió núm. 4, 21.02.2007, DSPC-C 42

COMISSIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL
La Comissió de Política Territorial, en sessió tinguda el
dia 21 de febrer de 2007, ha estudiat el text de la Proposta de resolució sobre l’exigència que la Generalitat
participi en la presa de decisions estratègiques que
afectin l’aeroport de Barcelona (tram. 250-00021/08),
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels serveis d’autobús i metro de
Transports Metropolitans de Barcelo
na per als menors de sis anys
Tram. 250-00002/08

Rebuig

RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya:
a) Es ratifica en l’exigència que la Generalitat partici
pi en la presa de decisions estratègiques que afectin
l’aeroport de Barcelona i, de manera especial, en l’as
signació d’espais en la nova terminal sud.
b) Insta el Govern a fer les gestions adequades per a
garantir que la nova terminal de l’aeroport de Barcelo
na no s’adjudiqui de manera preferent a cap companyia
el projecte de la qual no tingui com a prioritat conver
tir-lo en un aeroport de connexió (hub) i potenciar-ne
els vols intercontinentals.
Palau del Parlament, 21 de febrer de 2007
La secretària
Laura Vilagrà i Pons

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat del servei del tramvia per als me
nors de sis anys

El president de la Comissió
Eudald Casadesús i Barceló

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Proposta de resolució sobre el carnet
rosa metropolità de l’Entitat Metropoli
tana del Transport
Tram. 250-00003/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Proposta de resolució sobre la gratuï
tat dels serveis d’autobús i metro de
Ferrocarrils de la Generalitat per als
menors de sis anys
Tram. 250-00004/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).
1.10.
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del límit d’edat d’ús de la targeta TJove de l’Entitat Metropolitana del
Transport per a estudiants

Proposta de resolució sobre la carrete
ra B-224 entre Igualada i Martorell

Tram. 250-00005/08

Rebuig

Rebuig

Tram. 250-00037/08

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Proposta de resolució sobre l’execu
ció íntegra del pressupostos generals
de l’Estat amb relació al peatge de l’au
topista C-33 a Mollet del Vallès (Vallès
Oriental)
Tram. 250-00023/08

Rebuig

Proposta de resolució sobre el millora
ment de la freqüència de pas dels
trens i de les estacions a la línia Barce
lona - Portbou
Tram. 250-00040/08

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un pont al riu Ter entre Flaçà
i Sant Jordi Desvalls
Tram. 250-00034/08

Rebuig

Proposta de resolució sobre el nou
emplaçament de la subestació elèctri
ca del Trambesòs al barri del Gorg, de
Barcelona
Tram. 250-00044/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

Proposta de resolució sobre el compli
ment del compromís del Ministeri de
Foment de soterrar el quart cinturó a
Viladecavalls (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/08

Retirada

Retirada en la sessió núm. 4 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 42).

2.10.25.
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT

Proposta de resolució sobre la incor
poració de representants d’entitats i
grups vinculats a l’àmbit d’actuació de
la Comissió sobre les Polítiques de
Joventut
Tram. 250-00123/08

Decaïment

Decaïment en la Mesa del Parlament, en la sessió tin
guda el dia 20.02.2007.
Acord: la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, deixa
sense efecte el seu acord del dia 13 de febrer, d’admis
sió a tràmit de la Proposta de resolució.
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

Projecte de llei de creació de l’Agència
Tributària de Catalunya
3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Tram. 200-00015/08

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies
hàbils (del 27.02.2007 al 05.03.2007).
Projecte de llei de contractes de con
reu

Finiment del termini: 06.03.2007; 9:30 hores.

Tram. 200-00006/08

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 5227).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.02.2007 al 26.02.2007).
Finiment del termini: 27.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 22.02.2007.

Projecte de llei del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
Tram. 200-00016/08

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.02.2007 al 12.03.2007).
Finiment del termini: 13.03.2007; 9:30 hores.
Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007.

Tram. 200-00010/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 5227).

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les successions

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.02.2007 al 26.02.2007).

Tram. 200-00017/08

Finiment del termini: 27.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 22.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.02.2007 al 12.03.2007).
Finiment del termini: 13.03.2007; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007.
Projecte de llei de reforma de l’Institut
Català de la Salut
Tram. 200-00012/08

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4390).
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
amb caràcter ordinari, a partir del termini per sol·licitar
compareixences.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007.
3.01.01.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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PROPOSICIÓ DE LLEI D’ACTUALITZACIÓ DELS LÍMITS QUE
DONEN DRET A LA PERCEPCIÓ DE LES PRESTACIONS PER AL
MATENIMENT DE LES DESPESES DE LA LLAR DELS CÒNJU
GES O FAMILIARS SUPERVIVENTS

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la
Llei 3/1998, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental
Tram. 202-00006/08

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.02.2007 al 12.03.2007).
Finiment del termini: 13.03.2007; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007.

Proposició de llei sobre l’accés social
als gossos d’assistència per a perso
nes amb discapacitat
Tram. 202-00007/08

Termini de presentació d’esmenes a la
totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 27.02.2007 al 12.03.2007).
Finiment del termini: 13.03.2007; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 20.02.2007.

Proposició de llei d’actualització dels
límits que donen dret a la percepció de
les prestacions per al manteniment de
les despeses de la llar dels cònjuges o
familiars supervivents
Tram. 202-00008/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari
Convergència i Unió, i Josep Lluís Cleries i Gonzàlez,
Diputat del Grup Parlamentari Convergència i Unió
d’acord amb el que disposa la lletra b) de l’article 100
i següents del Reglament del Parlament, presenten per
a la seva tramitació la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’augment de la inflació no només té efectes negatius
per a la competitivitat de l’activitat productiva sinó que
afecta negativament altres aspectes de la nostra socie
tat.
Així, en aquells impostos i tributs vinculats a la renda
nominal, un augment de la inflació els hi suposa un
augment dels impostos a satisfer sense que per altra
banda s’hagi produït cap augment en la renda real de
les persones i famílies. Per evitar aquest fet, els princi
pals impostos s’acostumen a deflactar en funció de la
inflació.
El mateix succeeix amb aquells límits quantitatius fi
xats a les lleis que són els que marquen la frontera en
tre si es té dret a rebre determinats ajuts ó no es té
aquest dret. En aquest cas, i només degut a l’efecte de
la inflació, persones que venien percebent un ajut, po
den deixar de percebre’l si no s’actualitzen els límits,
tot i això sense haver-se produït cap canvi en la situa
ció de la renda de les persones. No adaptar els límits a
l’evolució de la inflació, esdevé doncs una mesura an
tisocial.
I això és justament el que ha succeït durant l’etapa del
primer govern tripartit de Catalunya (PSC-PSOE 
ERC - ICV-EUiA) en allò que fa referència als ajuts as
sistencials per a la protecció dels cònjuges supervi
vents.
En efecte, al llarg del període del Govern tripartit, el
límit de rendes que dóna dret a percebre aquests ajuts
s’ha actualitzat per sota de la inflació registrada a Ca
talunya per finalment deixar-la invariant des dels pres
supostos de l’any 2005. Això significa expulsar moltes
persones que fins a aquell moment eren perceptores
dels ajuts i que a partir d’una determinada data, sense
altre motiu que no sigui l’evolució a l’alça dels preus,
deixen de percebre aquesta pensió, circumstància que
és un greu perjudici per a la persona afectada que veu
com la inflació li encareix la vida i se li retiren uns in
gressos mensuals que complementaven la seva pensió
de viduïtat.
Per aquesta raó, d’estricta justícia social, el Grup Par
lamentari de Convergència i Unió presenta una Propo
sició de Llei destinada a resoldre aquesta situació per la
via de l’actualització del límit que dóna dret a percebre
aquest ajut.
ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/2006, DE 27 DE
JULIOL, DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒ
MIC

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’apartat 2
de la Disposició transitòria Tercera de la Llei 13/2006,
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco
nòmic queda redactat de la forma següent:
«A l’entrada en vigor d’aquesta llei, els límits d’ingres
sos a què fa referència l’apartat 1 es fixa en 8.100 eu
ros».

3.01.02.
3. TRAMITACIONS EN CURS
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ARTICLE 2. QUANTIA DELS AJUTS ASSISTENCIALS PER A LA
PROTECCIÓ DELS CÒNJUGES SUPERVIVENTS.
1. Els ingressos totals de les persones beneficiàries dels
ajuts assistencials per a la protecció dels cònjuges su
pervivents que estableix la disposició addicional quin
zena de la Llei 6/2004 no poden superar, per a l’any
2007, els 8.100 euros, incloent-hi l’ajut.

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

2. Es fixa en 44 euros l’import mensual per als mesos
sencers de l’any 2007, amb efectes des del mes de ge
ner, per a les persones beneficiàries que no perceben
ingressos de cap tipus que excedeixin els 7.572 euros.
Per a les persones que perceben ingressos, en còmput
anual, que oscil·len entre la xifra esmentada i 8.100
euros, el dit import de 44 euros queda reduït en propor
ció amb l’import dels ingressos, sense que en cap cas
pugui ésser inferior a 10 euros mensuals.
3. Tots els ajuts assistencials de protecció dels cònjuges
supervivents ja reconeguts s’han d’adaptar al que esta
bleix aquesta disposició.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
i aquells preceptes el compliment dels quals exigeix la
realització de despesa amb càrrec als Pressupostos de la
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici
pressupostari immediatament posterior a l’entrada en
vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 16 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Portaveu del G. P. de
Diputat del G.P. de
Convergència i Unió
Convergència i Unió

Proposta de resolució sobre les línies
regulars de transport de viatgers per
carretera
Tram. 250-00010/08

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 21.02.2007

ESMENES PRESENTADES PEL G. P. SOCIALISTES 
CIUTADANS PEL CANVI, G. P. D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL G. P.
D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 4136)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prosse
guir la política iniciada a la legislatura anterior en la
millora del servei del transport col·lectiu de persones en
autobús mitjançant l’elaboració i aprovació dels ins
truments de planificació corresponents, el desenvolu
pament dels Consorcis de transport públic i de mobili
tat ja creats i en fase de constitució, l’extensió del
sistema d’integració tarifària, la dotació dels nous serveis de transport públic que sigui necessaris i les am
pliacions de l’oferta ja existent precises per adequar
la a la demanda real, especialment en aquells trajectes
i horaris sotmesos a un major nivell d’utilització.
Aquesta creació de nous serveis i la millora dels ja
existents s’efectuarà, segons s’escaigui, mitjançant la
convocatòria de concursos per a la selecció dels ope
radors i mitjançant la incorporació de les modificaci
ons que resultin necessàries en les concessions vigents,
d’ofici o a petició de les empreses operadores.»
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Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista
C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Bages)

Proposta de resolució sobre el Centre
Bàsic de Salut de Gavà Mar, a Gavà
(Baix Llobregat)

Tram. 250-00039/08

Tram. 250-00053/08

Canvi de Comissió tramitadora

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3407).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre els su
ports de les tanques de seguretat de la
xarxa viària
Tram. 250-00042/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3408).
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Proposta de resolució sobre l’arribada
del tren d’alta velocitat a Barcelona
Tram. 250-00054/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).
Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la protec
ció dels suports de les tanques de se
guretat de les carreteres
Tram. 250-00047/08

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3406).
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un calendari d’execució i des
plegament del títol III de l’Estatut
Tram. 250-00055/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).
Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.
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Proposta de resolució sobre la creació
d’un jutjat mercantil a Reus (Baix
Camp)
Tram. 250-00056/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Proposta de resolució sobre la realit
zació de les obres de millora integral
de la carretera C-14 en el tram com
près entre Coll de Nargó i Adrall (Alt
Urgell)
Tram. 250-00059/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre la creació
d’un jutjat contenciós administratiu a
Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00057/08

Proposta de resolució sobre la substi
tució dels suports de les tanques de
seguretat de les autopistes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Tram. 250-00060/08

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’exigèn
cia que el Govern no augmenti les tari
fes de transport públic per sobre de
l’índex de preus de consum anual
Tram. 250-00058/08

Proposta de resolució sobre el servei
de tren de Reus (Baix Camp) a Tarra
gona i Barcelona
Tram. 250-00061/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).
Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).
Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.
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Proposta de resolució sobre l’amplia
ció del centre d’atenció primària Ama
deu Torner, de l’Hospitalet de Llobre
gat (Barcelonès)

Proposta de resolució sobre la situa
ció dels menors desemparats

Tram. 250-00062/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Tram. 250-00066/08

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’autorit
zació prèvia del Consell de l’Audiovi
sual de Catalunya dels anuncis institu
cionals
Tram. 250-00064/08

Proposta de resolució sobre les obres
de construcció del nou CEIP Progrés,
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00067/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre el Regis
tre d’assegurances de cobertura de
mort
Proposta de resolució sobre la difusió
dels acords i les decisions del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya
Tram. 250-00065/08

Tram. 250-00068/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.
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Proposta de resolució sobre la inclusió
del centre educatiu Montclar en la zona
d’influència d’Igualada (Anoia) per a
l’admissió d’alumnes del curs 2006
2007
Tram. 250-00069/08

Proposta de resolució sobre el cens de
catalans residents a l’exterior
Tram. 250-00072/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’estudis per a resoldre el proble
ma del desbordament del riu Daró a la
Bisbal d’Empordà (Baix Empordà)
Tram. 250-00070/08

Proposta de resolució sobre la confec
ció de protocols de detecció i interven
ció en casos de maltractaments a la
gent gran
Tram. 250-00073/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre la cons
trucció de l’hospital comarcal de la
Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-00071/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Proposta de resolució de condemna
de l’atemptat d’ETA a Madrid el 30 de
desembre de 2006 i sobre la política
antiterrorista del Govern de l’Estat
Tram. 250-00074/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.
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Proposta de resolució sobre el servei
de ginecologia de l’àrea bàsica de sa
lut de Gandesa (Terra Alta)

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00075/08

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5162).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.02.2007 al 27.02.2007).
Finiment del termini: 28.02.2007, 9:30 hores.
Acord: Presidència del Parlament, 21.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció i la millora dels espais dels serveis
d’atenció primària a Parets del Vallès
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00078/08

Proposta de resolució sobre la con
tractació de persones amb discapaci
tat
Tram. 250-00076/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució relativa al com
pliment dels acords de l’Estat amb el
sector pesquer sobre ajuts econòmics
Tram. 250-00079/08

Tramesa a la Comissió
Proposta de resolució sobre l’incre
ment del nombre d’efectius dels Mos
sos d’Esquadra al Ripollès

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

Tram. 250-00077/08

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la neces
sitat d’un preu professional per al
combustible del sector pesquer
Tram. 250-00080/08

Proposta de resolució sobre un avan
çament econòmic dels compromisos
contrets pel Govern de l’Estat respec
te al sector pesquer català
Tram. 250-00082/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre les condi
cions de viatge en alguns trajectes del
ferrocarril
Tram. 250-00081/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre el compli
ment dels acords del Govern de l’Estat
amb el sector pesquer relatius als pro
blemes estructurals del sector
Tram. 250-00083/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre les sanci
ons que es tramiten a determinats vai
xells de pesca catalans
Tram. 250-00084/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’un sistema d’assegurances
agràries que cobreixi, com a mínim,
els costos de producció i de mesures
que millorin la renda de l’agricultor
Tram. 250-00086/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la supres
sió del pas a nivell de l’avinguda Mont
serrat, d’Igualada (Anoia), i el soterra
ment de la línia de Ferrocarrils de la
Generalitat en el terme municipal
Tram. 250-00085/08

Proposta de resolució sobre la posada
en marxa d’un pla pluriennal de recon
versió varietal per a desestacionalitzar
la producció de cítrics
Tram. 250-00087/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre el garan
timent del control de les importacions
i de la preferència comunitària
Tram. 250-00088/08

Proposta de resolució sobre la regulació de la creació de bancs de sang de
cordó umbilical i sobre el foment de la
donació de cordó umbilical
Tram. 250-00090/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

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

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la creació
d’ajuts per al cessament anticipat de
l’activitat agrària

Proposta de resolució sobre el suport
a la candidatura de Tarragona a Capi
tal Europea de la Cultura 2016

Tram. 250-00089/08

Tram. 250-00091/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama
deria i Pesca.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la creació
de dos jutjats específics de violència
domèstica a Lleida (Segrià)

Proposta de resolució sobre l’inici de
les obres de construcció de l’eix de les
Garrigues

Tram. 250-00092/08

Tram. 250-00094/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’elabora
ció d’un pla específic de millora de la
connexió per carretera i ferrocarril
amb l’aeroport d’Alguaire (Segrià)
Tram. 250-00093/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

Proposta de resolució sobre la segure
tat de la carretera BV-1435 entre Lliçà
d’Amunt i Bigues i Riells
Tram. 250-00095/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre el traspàs
dels serveis de transport de viatgers
de Renfe

Proposta de resolució sobre el projec
te d’hospital de Montcada i Reixac (Va
llès Occidental)

Tram. 250-00096/08

Tram. 250-00098/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris
del peatge de la C-33 a la Llagosta (Va
llès Oriental)

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament
secundari a Vacarisses (Vallès Occi
dental)

Tram. 250-00097/08

Tram. 250-00099/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’adapta
ció als cecs de les màquines expene
dores de bitllets de Renfe

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres del Penedès
Tram. 250-00102/08

Tram. 250-00100/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la inclu
sió del centre educatiu Montclar en la
zona d’influència d’Igualada (Anoia)

Proposta de resolució sobre l’horari
del centre d’atenció primària de Sant
Pere i Sant Pau, de Tarragona
Tram. 250-00103/08

Tram. 250-00101/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

3.10.25.
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Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la millora
de les dietes en concepte de manuten
ció i allotjament per a les famílies d’in
fants amb càncer ingressats en hospi
tals

Proposta de resolució sobre el reco
neixement de la malaltia de la síndro
me postpoliomelitis i les correspo
nents prestacions socials i sanitàries
Tram. 250-00106/08

Tram. 250-00104/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’obesitat
abdominal com a factor de risc cardio
vascular

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la N-420, de l’eix de l’Ebre
(C-12) fins al port dels Alfacs i de la C-43
entre Gandesa i Benifallet

Tram. 250-00105/08

Tram. 250-00107/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa
(Baix Ebre)

Proposta de resolució sobre la millora
de la seguretat a la carretera C-38, en
el tram anomenat de la Forcarà

Tram. 250-00108/08

Tram. 250-00110/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alum
nes de municipis de l’Alt Penedès que
tenen diversos nuclis de població

Proposta de resolució sobre la carrete
ra C-26, entre Olot i Ripoll

Tram. 250-00109/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

3.10.25.
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Tram. 250-00111/08

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a elaborar una llei de
la llengua de signes catalana

Proposta de resolució sobre la unificació dels passis d’acompanyant en els
transports públics de viatgers

Tram. 250-00112/08

Tram. 250-00114/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Cultural.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la reduc
ció del termini per a l’atorgament del
reconeixement de la disminució

Proposta de resolució sobre la situa
ció d’irreversibilitat dels graus defini
tius de discapacitat

Tram. 250-00113/08

Tram. 250-00115/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció.

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la inclu
sió de nous serveis i prestacions en la
cartera de serveis del Sistema Nacio
nal de Salut relacionats amb prestaci
ons odontològiques, oftalmològiques i
de salut mental

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devo
lució automàtica de l’import correspo
nent al títol de transport adquirit en els
casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei

Tram. 250-00116/08

Tram. 250-00118/08

Tramesa a la Comissió

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei
de finançament del transport públic
Tram. 250-00117/08

Proposta de resolució sobre la millora
del ferm de la carretera C-26 entre Ri
poll i la rotonda d’accés als túnels de
Collabós
Tram. 250-00119/08

Tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

3.10.25.
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Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Núm. 37

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

26 de febrer de 2007
27

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre l’extensió
de la banda ampla al conjunt de les
comarques nord-orientals
Tram. 250-00120/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a derogar el Decret
31/2007, pel qual es regulen les condi
cions per a l’exercici de determinades
teràpies naturals
Tram. 250-00122/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Termini de presentació d’esmenes
Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre la millora
de l’accés a la rotonda d’entrada a
Reus, per la carretera T-310
Tram. 250-00121/08

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre la ins
tal·lació d’una oficina mòbil del Cos de
Mossos d’Esquadra al barri de la Salut,
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00124/08

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

26 de febrer de 2007

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 37

28

Termini de presentació d’esmenes

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre el suport
jurídic als funcionaris afectats per in
vestigacions, expedients i processos
judicials per raó de l’exercici de llurs
funcions
Tram. 250-00125/08

Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució sobre les millores de Renfe per a persones invidents
Tram. 250-00127/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu i Esteve Orriols i Sendra,
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del
Reglament de la Cambra, presenten la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LES MILLORES DE REN
FE PER A PERSONES INVIDENTS

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 27.02.2007 al 07.03.2007).
Finiment del termini: 08.03.2007, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 20.02.2007.

Proposta de resolució per la qual
s’insta el Govern a reactivar el Projec
te de remodelació de la façana maríti
ma de Tarragona i a demanar formal
ment a l’Administració de l’Estat que
s’hi incorpori
Tram. 250-00126/08

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Política Territorial.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007.
3.10.25.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com és conegut en els darrers anys les inversions de
RENFE a les Rodalies de Barcelona i de Catalunya en
general han portat aquest servei públic de primera ne
cessitat a una situació lamentable de la que se’n fa ressò
tothom i especialment els soferts usuaris.
Paral·lelament s’han anat instal·lant a moltes estacions
màquines subministradores de bitllets i pantalles per a
l’accés a les andanes amb notables i visibles reduccions
de personal per atendre incidències i imprevisions.
Es dona la circumstància que aquestes màquines no
disposen de sistema Braile que facilitin les taques de les
persones afectades de ceguesa.
Com sigui que aquesta és una atenció necessària i exis
teixen prou experiències per portar-la a terme adequa
dament és pel que el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a portar a terme les gestions necessàries davant
el Govern de l’Estat per tal que la companyia RENFE
incorpori el sistema Braile a les màquines subministra
dores de bitllets que té instal·lades a les estacions de fer
rocarril.
Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes
Esteve Orriols i Sendra
Portaveu del G.P. CiU
Diputat del G.P. CiU
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tar la construcció del pantà es construeixi un canal de
reg de compensació en aquests municipis, que els hi
permeti continuar desenvolupant la seva activitat agrà
ria a la zona.
Proposta de resolució sobre l’establi
ment de mesures excepcionals de fi
nançament públic per a les obres de
construcció de recs de compensació
en poblacions i municipis afectats per
expropiacions en la construcció d’em
bassaments
Tram. 250-00128/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Albert Batalla i Siscart i
Josep Grau i Seris, Diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A L’ESTABLIMENT DE MESU
RES EXCEPCIONALS DE FINANÇAMENT PÚBLIC DE LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE REGS DE COMPENSACIÓ PER A
LA POBLACIÓ I MUNICIPIS AFECTATS PER EXPROPIACIONS
EN LA CONSTRUCCIÓ D’EMBASSAMENTS

El cost de la transformació de secà a regadiu mitjançant
una nova xarxa de reg d’acord amb la legislació exis
tent a Catalunya (Llei 5/1990, de 9 de març) ha de su
fragar-se mitjançant una aportació dels beneficiaris del
30% del cost total de la inversió (reg complet), o del 15
% del cost total de la inversió (reg de suport). En alguns
casos, la captació d’aigua i la xarxa de conducció pri
mària l’assumeix integrament la Confederació Hidro
gràfica de l’Ebre.
La llei catalana imposa aquesta contribució per als be
neficiaris dels nous regadius en tots els casos, és a dir,
no té en compte les causes que han originat la necessitat
de construir un nou reg.
En opinió de Convergència i Unió aquesta norma tan
genèrica pot esdevenir injusta quan es tracta de trans
formar les terres d’uns pagesos i ramaders que han su
portat prèviament l’expropiació de les millors terres de
regadiu i ara, si volen continuar amb la seva explotació,
es veuen obligats a afrontar una part important del cost
de transformació d’unes terres de secà en unes de rega
diu, a més de les pròpies de la instal·lació del reg a
parcel·la, essent ells els més perjudicats per unes obres
que comportaran grans beneficis i guanys aigües avall.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

La construcció de grans infraestructures hidràuliques,
com són els embassaments, comporten una modificació molt substancial de l’aprofitament i dels usos del sòl
que es veu afectat per aquesta infraestructura, la qual
cosa obliga a les administracions implicades a realitzar
importants inversions per tal de minimitzar l’impacte
dels embassaments sobre el territori i la població afec
tats.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a impulsar la presentació, en el termini de 6 me
sos, d’un projecte de llei de reforma de la Llei 5/1990, de
9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya,
en què s’estableixi amb caràcter excepcional, l’exemp
ció de l’aportació econòmica a càrrec dels beneficiaris en
aquells casos de construcció de regs de compensació de
transformació de secà a regadiu de terres per a territoris
que s’han vist afectats per processos expropiatoris a cau
sa de la construcció d’un embassament.

Certament la construcció d’un nou embassament pot
comportar molts beneficis per a una part important del
territori, però no és menys cert que té efectes impor
tants per aquells que fins al moment venien desenvolu
pant la seva activitat dins de l’àrea afectada per l’em
bassament, com és el sector primari.
Aquest, per exemple, és el cas en què es troben els agri
cultors i ramaders afectats per l’embassament de Rialb.
En efecte, la construcció del pantà de Rialb va suposar
per als pagesos i, especialment, els ramaders, dels mu
nicipis d’Oliana, Peramola, Bassella i Pinell, la renún
cia a les millors terres agrícoles i de pastura de la zona,
totes de reg, perquè s’inundaven i la necessitat d’haver
de buscar terrenys alternatius a la comarca. Tanmateix
però, la pràctica totalitat de terres que han quedat al
territori són de secà, amb la qual cosa és molt difícil
continuar desenvolupant l’activitat agrícola i ramadera
que es venia fent fins al moment de la construcció del
pantà, per falta de reg i per tant d’estabilitat en les co
llites i produccions agràries.
En aquest sentit, sembla lògic que, com a contraparti
da a la pèrdua d’hectàrees de reg que els hi va compor

Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern
a aplicar aquesta nova regulació a la construcció del reg
de compensació als municipis d’Oliana, Bassella,
Peramola i Pinell afectats per la construcció de la presa
de Rialb, d’acord amb els projectes redactats de transfor
mació de secà en regadiu en aquests municipis (*).
Palau del Parlament, 6 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep
Grau i Seris, diputat del G. P. de CiU; Albert Batalla i
Siscart, diputat del G. P. de CiU

(*) 1. Projecte concessional i constructiu de la transformació de secà en
regadiu al marge esquerre del riu Segre a l’entorn de l’embassament de
Rialb als termes municipals d’Oliana, Bassella i Pinell encarregat per
Regs de Catalunya, S.A. (per encàrrec del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca).
2. Proyecto de transformación de secano en regadío en los tt.mm. de
Peramola y Basella, encarregat per la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (Ministeri de Medi Ambient).
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Proposta de resolució sobre la pal·lia
ció de la crisi de la fruita seca a Cata
lunya
Tram. 250-00129/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Xavier Pallarès i Povill,
Carles Pellicer i Punyed, Josep Grau i Seris, i Joan
Raventós i Pujadó, diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent
PROPOSTA

DE RESOLUCIÓ PER PAL·LIAR LA CRISI DE LA
FRUITA SECA A CATALUNYA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons el Cens Agrari de 1999 (Institut d’Estadística de
Catalunya) a Catalunya, el 6,63%de la Superfície Agrà
ria Utilitzada (SAU) està dedicada a la fruita seca, amb
una major especialització a les comarques de Tarrago
na: el percentatge assoleix el 46,2% al Baix Camp, el
43,0% a la Terra Alta, el 35,4% al Priorat, el 33,11% al
Tarragonès, el 31,0% a l’Alt Camp i el 27,6% a la Ri
bera d’Ebre. L’especialització també és important a les
Garrigues, amb el 24,84% de superfície d’ametllers, i
a les comarques del Segrià, Urgell, la Noguera, i el
Pallars Jussà. Catalunya concentra més del 90% de la
producció d’avellanes de l’Estat espanyol.
L’avellana pateix una crisi crònica de mercat, des de
finals dels anys vuitanta, com a conseqüència de les
importacions a baix preu d’avellanes de països tercers,
en particular de Turquia. Coincidint amb la crisis del
sector de principis dels 90, s’establí un règim de coo
peració relatiu al sector de les avellanes en el marc de
l’Acord d’Associació entre la Unió Europea (UE) i
Turquia. L’Annex II de la Decisió 1/98 del Consell
d’Associació CE-Turquia de 25 de febrer de 1998 re
lativa al règim comercial aplicable als productes agra
ris descriu el règim a aplicar. L’objectiu del mateix és
afavorir l’estabilitat del mercat, la continuïtat del sub
ministrament i uns preus de mercat de les avellanes
estables. No obstant, els anys 2005 i 2006 la Comissió
europea no va convocar la reunió bilateral correspo
nent, al·legant la bona situació del mercat mundial de
l’avellana (provocada per les condicions climatològi
ques adverses a Turquia els anys 2004 i 2005).
La recuperació del potencial de producció turc l’any
2006 i l’aparició de nous països productors d’avellana,
que assoleixen ja, hores d’ara, produccions superiors a
les de l’Estat espanyol (EUA, Geòrgia, Azerbaijan), ha
provocat una davallada de més del 50% del preu perce
but per l’agricultor en el darrer any, de 6,65 euros/kg
3.10.25.
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gra el novembre del 2005 a 3,10 euros/kg gra el novem
bre del 2006, aquesta darrera xifra per sota dels preus
de producció. La reunió mantinguda el passat 29 de
gener a Brussel·les entre les autoritats turques, el sector
de la UE i la Comissió Europea no va obtenir cap acord
de contenció de la producció per part de Turquia ni cap
programa conjunt de promoció del consum.
Pel que fa als ajuts directes al cultiu, els Plans de Millora i Comercialització establerts per la Unió europea
el 1989, amb l’objectiu de reestructurar i fer competi
tives les explotacions productores de fruita seca, i el
suport indirecte a través de mesures compatibles amb
el medi ambient adoptades a Catalunya el 1996, segons
dades del Cens Agrari, del 1989 al 1999 a Catalunya es
va reduir la superfície d’ametllers en un 27% i en un
40% la d’avellaners. En comarques com el Baix Camp
i el Tarragonès aquesta disminució es deu bàsicament
a l’abandonament de finques, i ha suposat la reducció
de la SAU d’un 18,5% i d’un 22,7% de la SAU respec
tivament.
Malgrat els nous ajuts a superfícies de fruita seca, as
solits pel sector l’any 2004 en finalitzar els anteriors
Plans de Millora, i fins i tot considerant la inclusió de
l’ajut específic de l’avellana de 105 euros/ha, la super
fície d’avellaner a Catalunya ha continuat davallant,
fins arribar a les aproximadament 13.000 hectàrees
productives el passat 2006.
Tot i això, cal reconèixer l’esforç realitzat per tot el sector
a l’Estat espanyol, i sobretot a Catalunya, en reagrupar
la producció i millorar la comercialització, mitjançant la
creació d’Organitzacions de Productors de Fruita Seca
(OFPS), organitzacions encarregades de crear i gestionar
els Plans. De les 95 OFPS creades inicialment, 72 ho van
fer a l’Estat espanyol, 11 a França i 6 a Itàlia. Concreta
ment a Catalunya, l’organització del sector ha arribat al
85% i al 96% de la superfície de l’avellaner a Girona i
Tarragona respectivament. Per tant són evidents l’esforç
i les accions del sector per superar la crisi.
La Comissió europea va fer públic el passat 24 de ge
ner la seva proposta de Reforma de l’Organització Co
muna de Mercat de Fruites i Hortalisses (OCM). Al
marge de les repercussions d’aquesta reforma sobre el
paper de les Organitzacions de Productors, cal remar
car-hi la poca efectivitat de les mesures proposades en
el marc de la gestió de crisis en el sector de fruita seca
i, sobretot, l’eliminació de l’article 17 de l’actual OCM,
instrument bàsic per a poder disposar de fons comuni
taris per accions de promoció i comercialització de
l’avellana catalana.
Així doncs, essent conscients del greu perill en el que
es troben, una vegada més (i cada vegada menys) ex
plotacions d’avellana a Catalunya, i tenint en compte la
importància estratègica d’aquest conreu, el Grup Parla
mentari de Convergència i Unió presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge
neralitat a:
1. Donar compliment a l’acord formalitzat entre la
Unió de Pagesos de Catalunya, el mateix Govern i els
grups parlamentaris de CiU, Socialistes-CpC, ERC, PP
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i ICV, que es concreta en l’aprovació de les següents
mesures agroambientals a les que els productors d’ave
llana han de poder acollir-se voluntàriament pels seus
conreus d’avellaner:
– Modificació dels sistemes de producció (tècniques de
producció integrada) amb una prima de 352,88 euros/
ha en regadiu

Proposta de resolució sobre la xarxa
de rodalia de Renfe de Barcelona

– Manteniment de marges de pedra seca en zones d’alt
risc d’erosió hídrica, amb un ajut de 0,96 euros/ml en
marges d’alçada mínima de 50 cm.
– Manteniment d’arbres aïllats, amb un import de 8,4
euros/arbre
– Plantació i manteniment d’arbres aïllats per la millora
del paisatge, amb un import de 17 euros/arbre durant 5
anys
– Manteniment de talusos amb vegetació, amb un im
port de 0,44 euros/ml amb talusos d’un alçada mínima
de 50 cm
– Manteniment de camins, amb un import de 0,44 eu
ros/ml
– Implantació de la producció agrària ecològica, amb
un import de 445,57 euros/ha en regadiu i 483,75 eu
ros/ha en secà. També s’establirà un ajut per a les ex
plotacions amb transició de producció convencional a
ecològica durant tres anys, de 256,60 euros/ha en rega
diu i 133,80 euros/ha en secà.

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya

2. Fer les gestions necessàries davant del Govern de
l’Estat espanyol perquè insti a la Comissió Europea a
aprovar l’establiment de les mesures extraordinàries per
a millorar la comercialització de l’avellana europea i
promocionar-ne el seu consum en el marc de l’OCM de
Fruites i Hortalisses.
3. Incrementar les mesures per fomentar el consum de
l’avellana catalana».
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Xavier
Pallarès i Povill, diputat del G. P. de CiU; Carles Pelli
cer i Punyed, diputat del G. P. de CiU; Josep Grau i
Seris, diputat del G. P. de CiU; Joan Raventós i Pujadó,
diputat del G. P. de CiU

Tram. 250-00130/08

Reg. 4387 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Mont
serrat i Culleré i Josep Enric Millo i Rocher, diputada
i diputat, 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 servei de rodalies de RENFE és utilitzat per més de
quatre-centes mil persones diàriament a l’entorn de
Barcelona. A aquesta xifra cal afegir les persones que
fan servir els serveis de regionals dins de Catalunya.
Aquest gran volum de passatgers de rodalies es fruit de
l’increment de la població que s’ha produït a Catalunya
en els darrers anys i del creixement urbanístic de la
Regió Metropolitana de Barcelona, on molts municipis
dels voltants de Barcelona han crescut no només en
població sinó també en extensió geogràfica. Això fa
que cada dia siguin més persones les que es veuen obli
gades a desplaçar-se per anar a treballar, estudiar, etc.,
ja que els seus habitatges estan allunyats dels centres de
serveis.
Malauradament, la xarxa de RENFE no dona per més.
Per algunes línies és materialment impossible que pas
sin més combois fins que la línia d’alta velocitat alliberi
de trànsit la xarxa convencional. Quan la xarxa d’alta
velocitat entri en funcionament, es podran desviar per
aquesta xarxa els trens de llarg recorregut i mercaderies
que ara fan servir la línia convencional i es podran en
cabir més trens de rodalies a la xarxa convencional.
Però la línia d’alta velocitat s’està endarrerint i a sobre
les obres estan causant importants inconvenients i inci
dències en la xarxa convencional, especialment en el
punt més crític que és l’entrada a Barcelona.
Els retards i la insuficient capacitat dels trens de roda
lies, l’absència total d’informació per part de la compa
nyia RENFE, la falta de previsió i de atenció al públic,
han provocat la pèrdua absoluta de confiança dels usu
aris en RENFE. Especialment en els casos que al anar
a buscar informació o formular queixes es tanca auto
màticament la finestreta.
Els perjudicis causats als usuaris del trens han estat
molts i amb repercussions econòmiques molt altes. Són
moltes les hores de treball que es perden a les empre
ses pels retards que pateixen els usuaris que van a tre
ballar i són molts els usuaris de la línia 10 que porta a
l’aeroport que han perdut els seus avions i per tant els
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diners dels seus bitllets per culpa del mal funcionament
del tren. Això dona una mala imatge de la ciutat a tots
aquells que ens visiten.
La xarxa de rodalies de Barcelona requereix d’inversi
ons urgents en vies, electrificació, senyalització i man
teniment, així com una adequada coordinació de les
obres que realitzen les empreses contractistes amb
l’operativa de la companyia. També cal que s’incre
menti i renovi el material mòbil, destinant nous trens
Civia que, d’acord amb el contracte de fabricació sig
nat l’abril de l’any 2000 pel Ministeri de Foment, es
venen incorporant a la xarxa de rodalies d’arreu de
l’Estat des de l’any 2003.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, presenta la següent,
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat i a l’empresa
RENFE a que adopti les següents mesures en relació a
la xarxa de rodalies de Barcelona:
1. Incorpori un mínim de quaranta unitats noves dels
trens Civia per tal de millorar la qualitat del servei i la
seva capacitat.
2. Designi un responsable únic que coordini les obres
de la línia d’alta velocitat amb l’operativa de RENFE
en l’àmbit metropolità de Barcelona.
3. Creï un servei d’atenció al client amb personal i mit
jans suficients per atendre les demandes d’informació
i reclamacions del usuaris.
4. Retornar automàticament el cost dels bitllets en el
cas que els retards superin el termini de mitja hora i els
perjudicis que es puguin demostrar
5. Establir un pla de serveis alternatius de ràpid desple
gament que permeti suplir amb autobusos les interrup
cions del serveis que es produeixin.
6. Incrementar els recursos econòmics, materials i hu
mans destinats al manteniment de la xarxa de rodalies
de Barcelona.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007
Francesc Vendrell i Bayona, M. Dolors Montserrat i
Culleré, Josep Enric Millo i Rocher

Proposta de resolució sobre l’incre
ment de la circulació de trens de les
línies Ca3 i Ca6 de Renfe
Tram. 250-00131/08

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 4388 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i
Vivas, Joan Bertomeu i Bertomeu, Dolors Montserrat i
Culleré i Josep Enric Millo i Rocher, diputats i dipu
tada, 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
Les línies de regionals Ca3 (Barcelona - Tarragona Reus - Riba-roja d’Ebre) i Ca6 (Barcelona - Casp Saragossa) són les línies que connecten les localitats del
Baix Camp, Priorat i la Ribera d’Ebre amb Reus, Tar
ragona i Barcelona.
Aquestes localitats es troben pràcticament abandonades
per RENFE. El nombre de circulacions entre Riba-roja
d’Ebre o Flix i Barcelona es limita a quatre trens dia
ris que triguen al voltant de tres hores en arribar a Bar
celona, sempre i quan no es produeixin els habituals
retards.
El nombre de connexions s’ha reduït en els darrers
anys, contràriament al que faria preveure el dinamisme
econòmic i turístic que s’està desenvolupant en els dar
rers anys a la zona.
Les alternatives al ferrocarril són també escasses i els
desplaçaments en autobús o per carretera també són
difícils. Aquest fet no ajuda al desenvolupament
d’aquesta zona que ha estat una de les més oblidades de
les polítiques públiques durant molts anys.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat i a l’empresa
RENFE que incrementi el nombre de circulacions de
trens de les línies de regionals Ca3 i Ca6 per tal de
millorar les connexions per ferrocarril de les localitats
del Baix Camp, Priorat i Ribera d’Ebre, amb Barcelo
na, Tarragona i Reus.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007
Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas, Juan
Bertomeu i Bertomeu, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Josep Enric Millo i Rocher
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat i l’empresa REN
FE que:
Proposta de resolució sobre l’establi
ment d’una parada de l’Euromed a les
Terres de l’Ebre i sobre l’augment de la
circulació de trens de la línia Ca1 de
Renfe
Tram. 250-00132/08

Presentació: Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
Reg. 4389 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

1. Els trens de l’Euromed entre Barcelona i València
s’aturin a les Terres de l’Ebre.
2. S’incrementi el nombre de circulacions de la línia
Ca1 de regionals entre Barcelona i Tortosa.
Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007
Francesc Vendrell i Bayona, Rafel Luna i Vivas, Juan
Bertomeu i Bertomeu, M. Dolors Montserrat i Culleré,
Josep Enric Millo i Rocher

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i
Vivas, Joan Bertomeu i Bertomeu, Dolors Montserrat i
Culleré i Josep Enric Millo i Rocher, diputats i dipu
tada, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent
Proposta de resolució:

Proposta de resolució sobre l’inici de
les obres de l’estació de Barcelona 
Porta d’Europa, de la Sagrera
Tram. 250-00133/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4401 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les terres de l’Ebre tenen una intensa relació social i
econòmica, no només amb el Camp de Tarragona, sinó
també amb la Comunitat Valenciana. Per aquest motius,
són freqüents els desplaçaments dels ciutadans de les
Terres de l’Ebre tant cap a Tarragona i Barcelona com
cap a Castelló i València.
Malgrat això el mitjà de transport més ràpid entre
aquestes localitats, l’Euromed, no s’atura a les Terres
de l’Ebre, restant l’estació més propera amb aturada al
voltant de 100 km, ja sigui Castelló o Tarragona.
Quan es va construir la nova estació de L’Aldea - Am
posta es va plantejar que aquesta es convertís en la gran
estació de les Terres de l’Ebre que comuniqués ràpida
ment amb Tarragona i Barcelona per una banda i amb
Castelló i València per l’altre.
L’alternativa actual és fer servir els serveis regionals de
RENFE amb una qualitat encara força deficient. Anar
de Barcelona a Tortosa en tren representa passar quasi
dues hores i mitja al tren –sempre i quan no es produ
eixin els habituals retards– i el nombre de circulacions
està limitat a deu en tot el dia.
Aquest deficient servei implica que el tren no sigui una
alternativa atractiva enfront el vehicle privat que s’ha
convertit en la solució a la que han de recórrer les per
sones de les Terres de l’Ebre per fer els seus desplaça
ments.
Per aquests motius cal que la Generalitat, reclami a
RENFE que incrementi les circulacions de la línia Ca1
de Regionals i especialment, per tal de guanyar en qua
litat i rapidesa, que els trens de l’Euromed s’aturin a les
Terres de l’Ebre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya presenta la següent:

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Anna Figueras i Ibàñez i
Josep Rull i Andreu, diputats del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen
els articles 145, 146, presenten la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’INICI DE LES OBRES DE
L’ESTACIÓ DE BARCELONA - PORTA D’EUROPA DE LA SA
GRERA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El mes de juny de l’any 2002 es va acordar el traçat del
túnel de l’Alta Velocitat entre Sants i la Sagrera per part
del Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i tots els partits
polítics amb representació parlamentària. Aquest acord
establia la connexió directa entre les estacions de Sants
i la Sagrera, amb la construcció de l’estació subterrània
de l’Alta Velocitat al Passeig de Gràcia.
La posterior evolució tècnica, social i política de l’as
sumpte, ha fet aparèixer diversos posicionaments sobre
el traçat idoni del TGV en el seu pas per la ciutat de
Barcelona, no qüestionant cap d’ells, l’arribada a l’Es
tació de la Sagrera.
Paral·lelament, l’aparició d’esquerdes i diversos proble
mes apareguts darrerament en l’obra pública, els suc
cessius retrassos en les obres i calendari d’arribada del
Tren de Gran Velocitat a Barcelona, i la crisi en que es
troba tota la xarxa de rodalies i regional de RENFE a
l’àrea de la ciutat de Barcelona, han fet emergir la in
quietud entre els veïns i veïnes del barri de la Sagrera
sobre si finalment es construirà o no la necessària Es
tació del TGV en aquest barri del Districte de Sant
Andreu, que treballa amb la vista i la il·lusió posada en
3.10.25.
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aquesta fita per emprendre una nova etapa de dinamit
zació i creixement.
Per tot l’exposat el Grup Parlamentari de Convergència
i Unió del Parlament de Catalunya presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Portar a terme les gestions necessàries per tal de ga
rantir l’immediat inici de les obres de l’Estació de Bar
celona - Porta d’Europa de la Sagrera del Tren de Gran
Velocitat.
2. Reduir al màxim el retard en el calendari de cons
trucció que actualment ja té aquesta important infras
tructura ferroviària de la ciutat de Barcelona.
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Anna
Figueras i Ibànez; diputada del G. P. de CiU; Josep Rull
i Andreu, diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre la presen
tació del balanç del Pla de mesures
contra la inflació
Tram. 250-00134/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu i Antoni Fernàndez Teixi
dó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent
Proposta de resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tot i les manifestacions optimistes del Govern pel que
fa a les darreres dades de la inflació de Catalunya, la
inflació segueix sent un dels principals problemes de la
nostra economia.
El Grup Parlamentari de Convergència i Unió, malgrat
que considera positives les darreres dades d’inflació del
mes de desembre a Catalunya, 2,8%, mostra la seva
preocupació i adverteix que no es pot oblidar la lluita
contra la inflació i que la batalla no està guanyada.
El Govern de la Generalitat ha de seguir treballant per
a reduir la inflació. El persistent diferencial amb Espa
nya i la zona euro pot tenir repercussions desfavorables
a mig i a llarg termini i afectar de forma greu l’econo
mia del nostre país i a la seva competitivitat. La millo
ra de la nostra competitivitat ha de ser clau pel nostre
país en els propers anys.
És urgent que des de l’Administració catalana s’impul
sin les mesures adequades per tal de reduir l’índex de
preus al consum disminuir el diferencial amb Espanya
i la Unió Europea.
3.10.25.
3. TRAMITACIONS EN CURS

La Generalitat disposa d’un ampli camp d’actuació que
ha de permetre l’adopció de mesures que poden incidir
en la millora de la productivitat, de l’eficiència i la
competitivitat de la nostra economia. Ens calen mesu
res adreçades a l’augment de la productivitat juntament
amb mesures dirigides a sectors especialment sensibles
al problema de la inflació.
Per aquest motiu, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a presentar en el termini màxim de tres mesos, un
primer balanç de l’impacte de les mesures recollides en
el Pla de mesures contra la inflació a Catalunya, infor
mació residenciada en la Comissió de seguiment i de
coordinació interdepartamental.
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G.P. CiU

Antoni Fernàndez Teixidó
Diputat del G.P. CiU

Proposta de resolució sobre la creació
d’un polígon de promoció pública de
sòl industrial supramunicipal al baix
Ripollès
Tram. 250-00135/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4403 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent
proposta de resolució.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CREACIÓ D’UN POLÍ
GON DE PROMOCIÓ PÚBLICA DE SÒL INDUSTRIAL SUPRA
MUNICIPAL AL BAIX RIPOLLÈS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data 3 de març de 2006 el diputat sotasignat va pre
sentar una pregunta sobre l’execució d’un polígon de
promoció pública de sòl industrial supraminicipal al
Baix Ripollès amb número de tramitació 314-13308/
07. En la resposta corresponent, el conseller de Políti
ca Territorial i Obres Públiques indica que el Govern
encara no ha decidit la ubicació d’aquest polígon, que
alguns dels governs locals del Ripollès opten com a
solució viable per una ampliació a la Colònia Llaudet
amb un sector de superfície total de 17ha i que qualse
vol decisió sobre la creació de nou sòl industrial al Ri
pollès queda supeditada a la tramitació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Joan de les
Abadesses.
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Ateses les necessitats urgents d’impulsar i donar suport
als nous emprenedors i a les noves iniciatives empresa
rials el Grup parlamentari de CiU creu que és objectiu
prioritari la creació de més sòl industrial al baix Ripo
llès i donades les característiques geogràfiques de la
comarca aquest hauria de tenir caràcter supramunicipal.

tències de la Generalitat en l’àmbit de la formació de
demanda així com en la formació d’oferta.
Palau de Parlament, 26 de gener de 2007
Felip Puig i Godes
M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Per aquests motius, Grup Parlamentari de Convergèn
cia i unió, presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar les
obres de construcció d’un polígon de promoció públi
ca de sòl industrial supramunicipal al Baix Ripollès
superior a 17ha que no estigui supeditat a la tramitació
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Sant Joan de
les Abadesses
Palau del Parlament, 7 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes
Eudald Casadesús i Barceló
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Proposta de resolució sobre el respec
te a les competències de la Generalitat
en el reial decret relatiu al sistema de
formació professional per al treball
Tram. 250-00136/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4404 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

Proposta de resolució sobre el compli
ment de la Sentència 95/2002 del Tri
bunal Constitucional
Tram. 250-00137/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4405 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i Tor
roella, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
següent Proposta de resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Han transcorregut quasi cinc anys d’ençà de la sentèn
cia del Tribunal Constitucional 95/2002 de 25 d’abril,
en virtut de la qual es reconeix la competència del
Govern de la Generalitat en l’àmbit de Formació Pro
fessional Continua,
Per aquesta raó el Grup parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent

A LA MESA DEL PARLAMENT

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Felip Puig i Godes, Portaveu, i M. Rosa Fortuny i Tor
roella, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
següent Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a requerir del Govern de l’Estat l’acompliment
de la sentència del Tribunal Constitucional 95/ 2002 de
25 d’abril de 2002, en virtut de la qual es reconeix la
competència del Govern de la Generalitat en l’àmbit de
la Formació Professional Continua.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Palau de Parlament, 12 de febrer de 2007

L’esborrany de l’Avantprojecte de Reial decret pel qual
es regula el sistema de Formació Professional per al
treball, de 13 de novembre de 2006, recull en el seu
article 3 els principis del sistema, entre els quals hi
consta la unitat de caixa de la quota de formació profes
sional; la unitat de mercat de treball i la lliure circulació dels treballadors en el desenvolupament de les ac
cions formatives; i la col·laboració i coordinació entre
les administracions competents.

Felip Puig i Godes
M. Rosa Fortuny i Torroella
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

Per aquesta raó el Grup parlamentari de Convergència
i Unió presenta la següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene
ralitat a requerir al Govern de l’Estat que el Reial De
cret definitiu pel qual regula el sistema de Formació
Professional per al treball, contempli totes les compe3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la regla
mentació de l’ús del català en les ins
cripcions dels registres civils

Proposta de resolució sobre la millora
dels serveis sanitaris del centre d’aten
ció primària de Gandesa (Terra Alta)

Tram. 250-00138/08

Tram. 250-00139/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4406 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, i Núria de Gispert i Ca
talà, diputada del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la se
güent Proposta de resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 22 d’octubre del 2004 el departament de Justícia sig
na un conveni amb el Ministeri de Justícia per modifi
car la llei del Registre civil. Després de molts mesos
d’inacció per part del Ministeri, el Senat aprova l’es
mentada modificació en data 7 de juny del 2005, obli
gant-se a el·laborar i publicar el corresponent Regla
ment que faria efectiva la modificació.
Un any després el Congrés a instàncies del grup parla
mentari de CiU insta al govern a fer efectiu l’ús del
català en el Registre en el termini de tres mesos. Aquest
termini va acabar el 7 de setembre del 2006 i a hores
d’ara, encara no s’ha dictat el Reglament.
Per això, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
presenta la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir al
Govern de l’Estat el compliment de les resolucions del
Congrés dels Diputats i del Senat i a dictar el Regla
ment que permeti als Registres civils a fer ús del cata
là en les inscripcions.

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 4407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu, Francesc Sancho i Sere
na, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els alcaldes de la Terra Alta reunits en comissió a la seu
del Consell Comarcal van constatar les mancances de
tectades al Centre d’atenció primària de Gandesa, uti
litzat en algun dels seus serveis per la resta de munici
pis de la comarca. Les consultes de què disposen es
troben col·lapsades i són utilitzades per diversos metges
i la sala utilitzada per rehabilitació es insuficient.
Altrament, les especialitats no poden ser ateses d’una
manera satisfactòria.
Tot això consta a l’acta del Consell d’Alcaldes de data
2 d’abril de 2004. En el mateix Consell, els alcaldes
van posar damunt la taula diversos problemes relacio
nats amb els seus centre d’atenció primària, tal com
manca d’ajuts suficients per a l’adquisició de materials
i adequació dels diversos consultoris municipals.
Donades les especials característiques de població i de
dispersió de la comarca, així com les necessitats ex
pressades pel Consell d’Alcaldes.

Palau de Parlament, 30 de gener de 2007

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

Felip Puig i Godes
Núria de Gispert i Català
Portaveu del G. P. de CiU Diputada del G. P. de CiU

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
«El Parlament de Catalunya insta el Govern:
1. Iniciar les oportunes accions per tal de dotar el Cen
tre d’Atenció Primària (CAP) de Gandesa (Terra Alta)
dels serveis sanitaris adequats a les necessitats de la
població
2. Realitzar un estudi rigorós sobre la situació dels
equipaments sanitaris a la comarca de la Terra Alta i
procedir a la seva urgent millora.»
Palau del Parlament, 31 de gener de 2007
Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Francesc
Sancho i Serena, diputat del G. P. de CiU; Xavier Palla
rès i Povill, diputat del G. P. de CiU

3.10.25.
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d’accions formatives i educatives per fomentar el co
neixement i consum responsable del vi entre els consu
midors.
Proposta de resolució sobre l’acord
intersectorial del vi
Tram. 250-00140/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, Grup Parlamentari Soci
alistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer
ra Unida i Alternativa, Grup Mixt

2. Exigir la retirada de la consideració que té el vi en
l’actual redactat de l’avantprojecte de Llei de Mesures
Sanitàries per a la protecció de la salut i la prevenció
del consum de Begudes Alcohòliques per a menors«.
Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes, portaveu GP CiU; Miquel Iceta i
Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ridao i Martín, por
taveu ERC; Francesc Vendrell i Bayona, portaveu GP
PPC; Jaume Bosch i Mestres, portaveu ICV-EA; Albert
Rivera i Díaz, Portaveu GP Mixt

Reg. 4505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 20.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’ACORD INTERSECTORI
AL DEL VI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En relació a l’avantprojecte de «Llei de Mesures Sani
tàries per a la protecció de la salut i la Prevenció del
consum de begudes alcohòliques per als menors», els
grups sotasignants manifesten la seva coincidència en
els objectius que contempla l’avantprojecte de Llei de
lluitar contra el consum de begudes alcohòliques de les
persones menors d’edat i la promoció per a l’adquisi
ció d’hàbits saludables en l’adolescència que els per
metin un bon desenvolupament des de l’aspecte perso
nal i social.
Però, a la vegada, manifesten l’oposició absoluta al
tractament que se li dóna la vi en l’esmentat avantpro
jecte, ben lluny del que la mateixa Llei espanyola de
fineix com un aliment, sense tenir en compte els valors
nutritius i saludables de la Dieta Mediterrània i menys
encara el que ha suposat la Cultura del Vi en la nostra
història com a país i com a civilització.
Així mateix, i davant el posicionament conjunt assolit
pel Departament d’Agricultura i Acció Rural,
l’INCAVI, les D.O. de tota Catalunya i les diverses
entitats del sector AVC, UVIPE, Institut del Cava, Unió
de Pagesos, Institut Agrícola Català de Sant Isidre,
ASAJA, JARC, FCAC.
Per tot això, els grups sotasignants presenten la següent
proposta de resolució:
1. Donar suport a la posada en marxa de l’Acord inter
sectorial del vi, que promouen el Departament d’Agri
cultura i Acció Rural, l’INCAVI, la totalitat de les D.O
de Catalunya, AVC, UVIPE, Institut del Cava, Unió de
Pagesos, Institut Agrícola Sant Isidre, ASAJA, JARC,
FCAC, on, sobre les directrius i bones pràctiques con
templades en la Comunicació de 24/10/2006 de la Co
missió de les Comunitats Europees sobre els danys re
lacionats amb l’alcohol, s’engeguin tot un seguit

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polí
tiques en matèria de joventut
Tram. 300-00017/08

Presentació: Rafael López i Rueda, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
Reg. 5264 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 23.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Rafael López i Rueda, Diputat del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar
els propers dies 28 de febrer i 1 de març d’enguany:
– Quins són els criteris i les polítiques del Govern de la
Generalitat en matèria de joventut?
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007
Rafael López i Rueda

Interpel·lació al Govern sobre les me
sures per a afavorir la relació de l’Ad
ministració amb els ciutadans en les
dues llengües oficials
Tram. 300-00018/08

Presentació: Grup Mixt
Reg. 5310 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 23.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Albert Rivera Díaz, portaveu del Grup Parlamentari
Mixt que pertany al partit de Ciutadans - Partit de la
Ciutadania, d’acord amb el previst per l’article 138 del
3.20.
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Reglament del Parlament, presenta la següent inter
pel·lació per tal que sigui substanciada al Ple.

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Interessa saber a aquest diputat i al seu Grup Parlamen
tari:
– Quines són les mesures que impulsarà el Govern per
afavorir la relació de l’Administració amb els ciutadans
en les dues llengües oficials?
Palau del Parlament, divendres 23 de febrer de 2007
Albert Rivera Díaz

Interpel·lació al Govern sobre el model
d’immersió lingüística en l’àmbit de
l’educació
Tram. 300-00019/08

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 5326 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 23.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT

Acord d’atorgament de la Medalla
d’Honor del Parlament de Catalunya al
col·lectiu Els Setze Jutges

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 20 de fe
brer de 2007, per unanimitat i a proposta del president,
ha acordat d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament,
en la categoria d’or, al col·lectiu Els Setze Jutges, per la
seva contribució decisiva al coneixement de la cultura
catalana arreu i pel seu impuls al moviment de la Nova
Cançó i la normalització de l’ús del català en el món de
la música moderna els anys de la clandestinitat.
Aquest guardó és també un reconeixement a les perso
nes de:

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu l’ar
ticle 138 del Reglament de la Cambra, presenta la se
güent Interpel·lació:

Miquel Porter

– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al mo
del d’immersió lingüística en l’àmbit de l’educació?

Delfí Abella

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007

Enric Barbat

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

Xavier Elies

Remei Margarit
Josep Maria Espinàs
Francesc Pi de la Serra

Guillermina Motta
Maria del Carme Girau
Martí Llauradó
Joan Ramon Bonet

Interpel·lació al Govern sobre el model
de gestió de l’aeroport de Barcelona

M. Amèlia Pedrerol

Tram. 300-00020/08

Joan Manuel Serrat

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió
Reg. 5327 / Admissió a tràmit: Presidència del
Parlament, 23.02.2007

A LA MESA DEL PARLAMENT
Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb allò que preveu l’ar
ticle 138 del Reglament de la Cambra, presenta la se
güent Interpel·lació
– Quin és el capteniment del Govern pel que fa al fu
tur model de gestió de l’aeroport de Barcelona?
Palau del Parlament, 22 de febrer de 2007
Felip Puig i Godes
Portaveu del G. P. de CiU
4.40.
4. INFORMACIÓ

Maria del Mar Bonet
Rafael Subirachs
Lluís Llach
Que des de l’any 1961, inspirats per Lluís Serrahima,
han format el col·lectiu Els Setze Jutges.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007
La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
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4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS I DE MO
CIONS

4.45.10.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

4.50.02.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Composició del Síndic de Greuges

Control del compliment de la Moció 1/
VIII, sobre les actuacions governamen
tals necessàries per a garantir la segu
retat pública

Tram. 412-00004/08

Elecció del secretari

COMISSIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES
La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tinguda
el dia 12 de febrer de 2007, d’acord amb els articles
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha elegit se
cretari el diputat Joaquim Josep Paladella Curto per a
proveir la vacant causada per la renúncia del diputat
David Pérez Ibáñez.
Palau del Parlament, 12 de febrer de 2007

Tram. 390-00001/08

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007

El secretari
La presidenta de la Comissió
Joaquim Josep Paladella Curto
M. Belén Pajares i Ribas

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA

4.45.12.

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUI
MENT

Control del compliment de la Moció 2/
VIII, sobre la normativa estatal que
afecta l’autogovern de Catalunya en
matèria educativa
Tram. 390-00002/08

Designació de la Comissió competent
Composició de la Comissió sobre les
Polítiques de Joventut
Tram. 411-00002/08

Incorporació d’especialistes

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 de
febrer de 2007, per a complementar la Resolució 2/VIII,
de creació de comissions parlamentàries, en el que res
pecta a la Comissió sobre les Polítiques de Joventut, atès
que la sol·licitud és signada per tots els grups parlamen
taris i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha acordat
d’incorporar a la dita comissió els especialistes a què es
refereix l’article 54.3.d) del Reglament, i en els termes
que ho fa.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007
La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual

Comissió competent: Comissió d’Educació i Universi
tats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 20.02.2007

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de compareixença del con
seller de la Vicepresidència davant la
Comissió d’Afers Institucionals per
què informi sobre l’actuació prevista al
capdavant del Departament
Tram. 354-00001/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).
4.45.10.
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Sol·licitud de compareixença del con
seller d’Interior, Relacions Institucio
nals i Participació davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè informi
sobre l’actuació prevista al capdavant
del Departament
Tram. 354-00004/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Afers Institucionals amb el
conseller de Governació i Administra
cions Públiques sobre la demanda de
currículums a militants d’un dels par
tits que donen suport al Govern per a
cobrir llocs de treball a l’Administració
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre
Tram. 354-00033/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Governació i Administracions
Públiques davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre
l’actuació prevista al capdavant del
Departament
Tram. 354-00007/08

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Afers
Institucionals, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Política Territorial amb el
conseller de Política Territorial sobre
l’actuació del Govern amb relació a
l’alarma generada per les esquerdes
aparegudes en els habitatges del Prat
de Llobregat (Baix Llobregat) propers
a les obres del tren d’alta velocitat
Tram. 354-00036/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 4393).
Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió d’Afers Institucionals amb el
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques sobre les gestions del Go
vern per a solucionar les anomalies en
el transport de viatgers de rodalies
imputables a Renfe

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territori
al, sessió del 21.02.2007.

Tram. 354-00029/08

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Política Territorial amb el
conseller de Política Territorial i Obres
Públiques sobre les gestions del Go
vern davant el Govern de l’Estat amb
relació a la gestió, les causes i les so
lucions de l’enfonsament del túnel de
Vielha
Tram. 354-00038/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Enric Millo i
Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 4409).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Política Territori
al, sessió del 21.02.2007.
4.53.03.
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Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana amb el conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
sobre les irregularitats que la Inspec
ció de Treball i Seguretat Social ha
detectat a l’Escola de Policia de Cata
lunya
Tram. 354-00039/08

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Mixt (reg. 5091).

Proposta de compareixença de repre
sentants de sindicats i d’associacions
de mossos d’esquadra amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Institut
de Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00002/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3821).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Sol·licitud de sessió informativa de la
Comissió de Justícia, Dret i Seguretat
Ciutadana amb el conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació
sobre el funcionament de l’Escola de
Policia de Catalunya
Tram. 354-00040/08

Sol·licitud i tramitació

Proposta de compareixença del direc
tor de l’Escola de Policia de Catalunya
amb relació al Projecte de llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalu
nya
Tram. 352-00003/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3822).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya (reg. 5209).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, Dret i
Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Proposta de compareixença del direc
tor de l’Escola de Bombers i Seguretat
Civil de Catalunya amb relació al Pro
jecte de llei de creació de l’Institut de
Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00004/08

4.53.05.

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de repre
sentants sindicals i d’associacions de
bombers del Cos de Bombers de la
Generalitat amb relació al Projecte de
llei de creació de l’Institut de Seguretat
de Catalunya

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3824).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Tram. 352-00001/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3820).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.
4.53.05.
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Proposta de compareixença de repre
sentants de les associacions de polici
es de Catalunya amb relació al Projec
te de llei de creació de l’Institut de
Seguretat de Catalunya

Proposta de compareixença de repre
sentants del Col·legi Oficial de Detec
tius Privats de Catalunya amb relació
al Projecte de llei de creació de l’Insti
tut de Seguretat de Catalunya

Tram. 352-00005/08

Tram. 352-00008/08

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3824).

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3974).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Proposta de compareixença de repre
sentants sindicals i dirigents de les
associacions d’agents rurals amb rela
ció al Projecte de llei de creació de
l’Institut de Seguretat de Catalunya

Proposta de compareixença del secre
tari general de la Confederació Espa
nyola de Policia amb relació al Projec
te de llei de creació de l’Institut de
Seguretat de Catalunya

Tram. 352-00006/08

Tram. 352-00009/08

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3825).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Proposta de compareixença de repre
sentants de les associacions munici
palistes de Catalunya amb relació al
Projecte de llei de creació de l’Institut
de Seguretat de Catalunya
Tram. 352-00007/08

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 5040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya
davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre les gestions
i les actuacions de la Delegació del
Govern de l’Estat a favor dels usuaris
perjudicats per la crisi d’Air Madrid
Tram. 356-00007/08

Sol·licitud
Rebuig de la sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya (reg. 3826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia,
Dret i Seguretat Ciutadana, sessió del 22.02.2007.

4.53.05.
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Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).
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Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya
davant la Comissió d’Afers Institucio
nals perquè informi sobre les contínu
es anomalies i anormalitats imputa
bles a Renfe que es produeixen en el
servei de rodalia

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de l’Associació de Cooperació
per l’Afganistan davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea
perquè informin de les seves activitats
i els seus projectes
Tram. 356-00027/08

Tram. 356-00016/08

Sol·licitud
Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la
sessió núm. 5, tinguda el dia 21.02.2007 (DSPC-C 41).

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió (reg. 4434).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior i de la Unió Europea, sessió del 21.02.2007.

Sol·licitud de compareixença del dele
gat territorial del Govern a l’Alt Pirineu
i Aran davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre les
actuacions de la Generalitat amb mo
tiu de l’esfondrament del túnel de
Vielha

Sol·licitud de compareixença del síndic
d’Aran davant la Comissió de Política
Territorial perquè informi sobre la ges
tió de la crisi deguda a l’esfondrament
del túnel de Vielha

Tram. 356-00024/08

Tram. 356-00028/08

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 4350).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 4497).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Territorial, sessió del 21.02.2007.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Política
Territorial, sessió del 21.02.2007.

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat davant la Co
missió d’Afers Institucionals perquè
informi sobre les causes, la gestió i les
solucions de l’enfonsament del túnel
de Vielha
Tram. 356-00026/08

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 4410).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti
tucionals, sessió del 16.02.2007.

4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió
d’Afers Institucionals amb el conseller
de Governació i Administracions Pú
bliques sobre les línies d’actuació que
se seguiran des d’aquest departament
Tram. 355-00010/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Comis
sió d’Afers Institucionals, del 21.02.2007 (DSPC-C
41).

4.53.10.
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Sessió informativa de la Comissió
d’Educació i Universitats amb el con
seller d’Educació sobre les línies d’ac
tuació que se seguiran des d’aquest
departament
Tram. 355-00011/08

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis
sió d’Educació i Universitats, del 16.02.2007 (DSPC
C 39).

4.53.15.

SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES D’AUTORITATS, DE FUNCIONARIS
I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del director de l’Insti
tut Ramon Llull davant la Comissió de
Política Cultural perquè exposi els pro
jectes d’aquesta entitat
Tram. 357-00002/08

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió de Política Cultural en la sessió núm. 2,
tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 38).

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 9
Convocada per al dia 28 de febrer de 2007

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con
voco a la sessió següent del:
Ple del Parlament
28 de febrer de 2007
10:00 h
Saló de Sessions
ORDRE DEL DIA
1. Comunicació al Ple de la composició de les meses de
les comissions (art. 41.2 del Reglament).
2. Projecte de pressupost del Parlament per al 2007.
Tram. 230-00001/08. Mesa ampliada. Debat i votació
del dictamen (Dictamen: BOPC, 37).
4.53.15.
4. INFORMACIÓ

3. Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya.
Tram. 200-00005/08. Govern de la Generalitat. Debat
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat. (Text
presentat: BOPC, 12).
4. Projecte de llei de l’obra pública. Tram. 200-00008/
08. Govern de la Generalitat.Debat de totalitat. (Text
presentat: BOPC, 20).
5. Projecte de llei pel qual s’aprova el llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídi
ques. Tram. 200-00009/08. Govern de la Generalitat.
Debat de totalitat. (Text presentat: BOPC, 20).
6. Proposició de llei de modificació dels articles 2 i 4 de
la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals
i administratives. Tram. 202-00003/08. Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat
i votació de l’esmena a la totalitat. (Text presentat:
BOPC, 15).
7. Interpel·lació al Govern sobre el model de gestió de
l’aeroport de Barcelona. Tram. 300-00020/08. Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en matè
ria de joventut. Tram. 300-00017/08. Rafael López i
Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afa
vorir la relació de l’Administració amb els ciutadans en
les dues llengües oficials. Tram. 300-00018/08. Grup
Mixt. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre el model d’immersió
lingüística en l’àmbit de l’educació. Tram. 300-00019/
08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Subs
tanciació.
11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la seguretat en els centres penitenciaris. Tram. 302
00009/08. Montserrat Nebrera González, del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i
votació.
12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el traspàs i la millora de la xarxa ferroviària de ro
dalia. Tram. 302-00010/08. Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió. Debat i votació.
13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política de prevenció i eliminació de la sinistra
litat laboral. Tram. 302-00011/08. Grup Parlamentari
de Convergència i Unió. Debat i votació.
14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la descentralització administrativa i de serveis de la
Generalitat. Tram. 302-00012/08. Grup Parlamentari
de Convergència i Unió. Debat i votació.
15. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 28 de febrer, a les 16:00 hores).
Ernest Benach i Pascual
El president del Parlament de Catalunya
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2007
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4.85.

SINDICATURA DE COMPTES

Resolució de 19 de febrer de 2007, de
nomenament de funcionari xofer poli
valent com a resultat del procés selec
tiu codi CO-XP/06, convocat per reso
lució de 17 d’octubre de 2006 (DOGC
núm. 4745 de 23 d’octubre de 2006)

l’endemà de la seva notificació, o de la seva publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí
dic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis
trativa.
Barcelona, 19 de febrer de 2007
Joan Colom i Naval
Síndic major

Reg. 4977

ANNEX
RESOLUCIÓ DE 19 DE FEBRER DE 2007, DE NOMENAMENT
DE FUNCIONARI XOFER POLIVALENT COM A RESULTAT DEL
PROCÉS SELECTIU CODI CO-XP/06, CONVOCAT PER RESO
LUCIÓ DE 17 D’OCTUBRE DE 2006 (DOGC NÚM. 4745 DE
23 D’OCTUBRE DE 2006)

Atesa la resolució de 17 d’octubre de 2006, de convo
catòria de concurs-oposició per a la provisió d’una pla
ça de xofer polivalent de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya (DOGC núm. 4745 i BOPC 383 de 23 d’oc
tubre de 2006);
Vista la proposta de 9 de febrer de 2007 formulada pel
Tribunal qualificador del procés selectiu per al nome
nament de funcionaris de l’especialitat xofer polivalent;
Vista la documentació presentada per l’aspirant propo
sat, el qual acredita que reuneix els requisits i condici
ons establerts en l’apartat 8.4 de les bases de la convo
catòria;

Nom i cognoms: Juan Andrés Paba Martínez
NIF núm.: 41.095.141-Y
Lloc de treball: xofer polivalent
Grup de titulació: D
Nivell de destinació: 15

4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

4.87.30.

ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL TRI
BUNAL CONSTITUCIONAL

En ús de les atribucions que em confereix l’article 16.d)
de la Llei 6/1984, de 5 de març, modificada per la Llei
15/1991, de 4 de juliol, i per la Llei 7/2002, de 25
d’abril;

Recurs d’inconstitucionalitat interpo
sat per més de cinquanta diputats del
Grup Parlamentari Popular del Con
grés dels Diputats contra determinats
articles de la Llei orgànica 6/2006, de
reforma de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya

RESOLC
1. Nomenar la persona que figura a l’annex d’aquesta
Resolució funcionària del grup D de titulació especia
litat xofer polivalent de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya amb destinació definitiva en el lloc de treball
que s’especifica.
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada
i publicar-la en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
3. L’aspirant nomenat funcionari disposarà de trenta
dies hàbils per a prendre possessió del lloc obtingut,
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
4. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via ad
ministrativa, els interessats poden interposar recurs
potestatiu de reposició davant el síndic major en el ter
mini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva
notificació, o de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, o directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de

Tram. 385-00001/07

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 4498 / Coneixement: Mesa del Parlament,
20.02.2007

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO
Excmos. Srs:
Dª María Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
Dª Elisa Pérez Vera
D. Roberto García-Calvo y Montiel
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. Ramón Rodríguez Arribas
4.85.
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D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
Nº de registro: recurso de inconstitucionalidad núm.
8045-2006.
ASUNTO: Pieza de recusación dimanante del recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta
Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra
determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de
19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña.
SOBRE: Recusación del Magistrado Excmo. Sr. don Pa
blo Pérez Tremps.
El Pleno ha acordado dictar el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES

Se alega que las propuestas del Excmo. Sr. Pérez
Tremps fueron acogidas por el legislador de forma casi
textual o literal, en los arts. 193, 198, 196.2 y 3, 185.1
y 2, 189 y 187 del Estatuto, sobre cuya constitucio
nalidad debe ahora pronunciarse como Magistrado de
este Tribunal. Se añade que en el referido dictamen se
dan consejos de oportunidad política, sugiriéndose
cómo debe proceder el legislador para plasmar en un
texto normativo unas opciones que no son académicas
sino de pura y simple opción política.
Tal actuación, que era legítima en su condición de Ca
tedrático, le impide sin embargo actuar ahora como
Magistrado, al provocar que quede incurso en las si
guientes causas de recusación previstas en el art. 219
LOPJ:
6ª) Haber sido defensor o representante de alguna de las
partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como
letrado, o intervenido en él como fiscal, perito o testigo.

1. Mediante escrito presentado en el Registro General
de este Tribunal el día 31 de julio de 2006 más de cin
cuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso formalizaron recurso de inconstitu
cionalidad contra determinados preceptos de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Esta
tuto de Autonomía de Cataluña.

10ª) Tener interés directo o indirecto en el pleito o
causa.

El mismo día 31 de julio de 2006 el Comisionado de
los Diputados recurrentes, don Federico Trillo-Figue
roa Martínez-Conde, presentó un escrito promoviendo
la recusación del Magistrado de este Tribunal Excmo.
Sr. don Pablo Pérez Tremps.

16ª) Haber ocupado el juez o magistrado cargo públi
co o administrativo con ocasión del cual haya podido
tener conocimiento del objeto del litigio y formar cri
terio en detrimento de la debida imparcialidad.

2. La recusación formulada se sustenta en que el Ma
gistrado redactó un dictamen, por encargo del Institu
to de Estudios Autonómicos de la Generalidad de Ca
taluña, que, junto a los elaborados por otros nueve
juristas, sirvió al referido Instituto para remitir al Par
lamento de Cataluña unas propuestas normativas –con
sistentes en unas memorias explicativas y un texto ar
ticulado–, entre las cuales estaba la referida a las
«Relaciones de la Generalidad con la Unión Europea y
acción exterior de la Generalidad», que se sustenta en
el dictamen del Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps, en
aquel momento Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Carlos III de Madrid.

Por último, tras recordar la doctrina de este Tribunal so
bre el derecho al juez imparcial, se solicita el recibimien
to a prueba y que, en caso de no estimarse suficiente la
documental aportada con el escrito de recusación, se
reclame: a) A la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria los registros relativos a los honorarios
devengados por el Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps
por la colaboración de la que dimana la recusación. b)
Al Instituto de Estudios Autonómicos el expediente
relativo al encargo de trabajos «a 10 profesores de fuera
de Cataluña sobre los aspectos más polémicos, más
complicados de la reforma del estatuto», a que se refi
rió el Presidente del Instituto, don Carles Viver PiSunyer, en la sesión de la Ponencia celebrada en el
Parlamento de Cataluña el 6 de mayo de 2004.

Se recuerda que el 6 de mayo de 2004 el Director del
Instituto de Estudios Autonómicos –don Carles Viver
Pi-Sunyer–, en el curso de una comparecencia ante el
Parlamento de Cataluña, manifestó: «se han encargado
diez trabajos [...] diez trabajos de diez profesores de
fuera de Cataluña sobre los aspectos más polémicos,
más complicados de la reforma del Estatuto, un poco,
esencialmente, para que nos ilustren, nos den su pare
cer, y también, evidentemente, para buscar complicida
des por parte de estos autores, que realmente son gen
te de mucho peso».
A juicio de la parte recusante la colaboración realiza
da no presenta la naturaleza de un trabajo académico
abstracto y dirigido a la comunidad científica, sino la de
un dictamen, entendido como trabajo profesional retri
buido, en el que su autor conoce las pretensiones de la
parte, las estudia y aconseja sobre el modo de proceder.
4.87.30.
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13ª) Haber ocupado cargo público, desempeñado em
pleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales
haya participado directa o indirectamente en el asunto
objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el
mismo.

3. Por providencia de 27 de septiembre de 2006 la Sec
ción Cuarta de este Tribunal, al tiempo que admitió a
trámite el recurso de inconstitucionalidad, acordó tras
ladar al Pleno del Tribunal el escrito de 31 de julio de
2006 en el que los Diputados recurrentes promovían la
recusación expuesta.
4. A la vista de la recusación planteada el Pleno del
Tribunal dictó providencia el 28 de septiembre de 2006
concediendo un plazo de diez días al Comisionado don
Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde para que
aportara poder especial para proceder a la recusación
del Magistrado Excmo. Sr. don Pablo Pérez Tremps,
conforme a lo dispuesto en los arts. 80 LOTC, 223.2
LOPJ y 107.2 LEC, bajo apercibimiento de inadmisión
a trámite del incidente planteado.
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5. El 6 de octubre de 2006 el Comisionado parlamen
tario de la parte recusante aportó copia de la escritura
de poder núm. 3.925, otorgada el 5 de octubre de 2006
ante el Notario de Madrid don Juan Romero-Girón
Deleito, así como una certificación expedida por el
Secretario General del Congreso de los Diputados en la
que se relacionan los ciento cuarenta y ocho Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso.
6. Mediante providencia de 7 de noviembre de 2006 el
Pleno acordó abrir la correspondiente pieza separada de
recusación, nombrar Instructor del incidente al Magis
trado Excmo. Sr. don Javier Delgado Barrio, y Ponen
te del mismo al Magistrado Excmo. Sr. don Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez. Al tiempo, de conformidad
con el art. 225.4 LOPJ, se acordó suspender el curso de
las actuaciones principales y poner esta decisión en
conocimiento de la Sección Cuarta del Tribunal.
7. El mismo día 7 de noviembre de 2006 el Magistra
do Instructor acordó dar traslado del escrito de recusa
ción a las partes personadas en el proceso, excepción
hecha de la recurrente, para que en el plazo de tres días
manifestaran si se adherían o se oponían a la recusación
planteada, o si en ese momento conocían alguna otra
causa de recusación.
8. El Abogado del Estado presentó su escrito de alega
ciones el 16 de noviembre de 2006, negando la concu
rrencia de las causas de recusación aducidas. Tras re
cordar que el ATC 18/2006, de 24 de enero, ya rechazó
la recusación del mismo Magistrado por la elaboración
del mismo estudio, añade que no concurre ningún mo
tivo por el que la resolución del presente incidente deba
ser distinta, por más que se hayan invocado nuevas cau
sas de recusación, a lo que se añade que la del núm. 16
del art. 219 LOPJ está huérfana de toda argumentación.
Continúa señalando el Abogado del Estado que no ha
existido un contacto del Magistrado recusado con el
objeto del proceso, ya que en el momento de la redac
ción de sus trabajos no existía, ni remotamente, el tex
to legal cuya constitucionalidad ahora se discute. En
todo caso el proceso de reforma estatutaria fue impul
sado formal y materialmente por el propio Parlamento
catalán, sin que el Gobierno de la Generalidad ni me
nos aún el Instituto de Estudios Autonómicos participa
ran en el impuso de tal iniciativa. Por último, tras repro
ducir los argumentos de la parte recusante, opone a los
mismos las consideraciones que dimanan del citado
ATC 18/2006, de 24 de enero.
9. El 21 de noviembre de 2006 presentó su escrito de
alegaciones la representación procesal de la Generali
dad de Cataluña. Comienza exponiendo que la recusa
ción debe ser inadmitida por defecto del poder especial
presentado para instarla, pues el Comisionado parla
mentario no ha subsanado el defecto procesal del que
fue advertido por providencia de 28 de septiembre de
2006, ya que en la escritura de poder aportada dentro
del plazo de subsanación se advierten las siguientes
circunstancias: a) los Diputados que otorgan el poder
especial no son los mismos que los que suscribieron el
recurso de inconstitucionalidad; b) los Diputados que
otorgan el poder especial no ratifican la recusación ya
formulada sino que facultan para instarla a partir de ese

momento; c) no hubo un acuerdo previo de instar la
recusación; d) la recusación debió formalizarse en el
momento mismo de plantearse el recurso de inconsti
tucionalidad, lo que ahora la convierte en extemporá
nea; e) sólo es subsanable la falta de aportación del
poder especial, no la falta de otorgamiento del referido
poder.
Subsidiariamente se solicita la desestimación de la re
cusación planteada en atención a que las causas en que
se funda ya fueron examinadas y desestimadas en el
ATC 18/2006, de 24 de enero. En todo caso, conforme
a la propia doctrina precedente de este Tribunal acerca
de la apreciación restrictiva de las causas de recusación,
procedería la desestimación. Termina argumentando
sobre la desvinculación entre el trabajo académico del
Magistrado Excmo. Sr. Pérez Tremps y el texto legal
aprobado.
10. El mismo día 21 de noviembre de 2006 presentó
sus alegaciones la representación procesal del Parla
mento de Cataluña. Tras propugnar la aplicación restric
tiva de las causas de abstención y recusación recogidas
en la normativa vigente, se alega que la recusación plan
teada no reúne los requisitos formales que exige el art.
223.2 LOPJ, al no haberse aportado por el Comisiona
do un poder especial con validez para recusar. Al res
pecto se señala que el poder presentado no ratifica la
recusación ya formulada, sino que apodera para que
pro futuro «pueda instar la recusación», por lo que no
puede tener eficacia subsanadora. A ello se añade la
falta de identidad entre la parte recurrente y la
recusante, al no coincidir la agrupación de los noven
ta y nueve Diputados recurrentes con la de los setenta
y uno que otorgan el poder especial para recusar.
En relación con el contenido de la recusación, la repre
sentación procesal del Parlamento de Cataluña la cali
fica de temeraria, en cuanto se funda en los mismos
hechos que fueron enjuiciados en el ATC 18/2006, de
24 de enero; esta reiteración permitiría, conforme a la
jurisprudencia de este Tribunal, su rechazo a limine.
Por último examina y rechaza la concurrencia de las
causas de recusación invocadas, haciendo suyos los
razonamientos del tantas veces citado ATC 18/2006, de
24 de enero, que reproduce ampliamente.
11. Presentados los escritos de alegaciones, el Magis
trado Instructor acordó, mediante providencia el 23 de
noviembre de 2006, y con arreglo a lo dispuesto en el
art. 223.3.2º LOPJ en relación con el art. 80 LOTC, dar
traslado al Magistrado recusado del escrito de recusa
ción y de los escritos de alegaciones a fin de que se
pronunciara sobre si admitía o no la concurrencia de las
causas de recusación alegadas.
12. El Magistrado, Excmo. Sr. Pérez Tremps, presentó
el 27 de noviembre de 2006 un escrito dirigido al Ple
no del Tribunal, en el que comienza poniendo de ma
nifiesto que la recusación se basa en los mismos argu
mentos que se emplearon en la precedente recusación
rechazada por el ATC 18/2006, de 24 de enero, en el
curso del proceso de amparo núm. 7703/2005, habien
do ya entonces considerado el Tribunal que la actividad
examinada tenía el carácter de trabajo académico, no el
de dictamen. A lo anterior añade: a) Que el trabajo aca
4.87.30.
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démico no fue un encargo del llamado Gobierno
«tripartito», pues fue elaborado antes de las elecciones
de las que nacería el citado Gobierno autonómico. Se
indica que tal información era pública a raíz de la pre
gunta formulada el 22 de noviembre de 2005 por un
Diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Parla
mento de Cataluña (núm. 314-10797/07), que dio lugar
a la aportación de documentación relacionada con los
hechos. b) Que el carácter meramente académico de la
publicación viene puesto de manifiesto, sobre todo por
su contenido, pero también por el momento de su rea
lización, por el marco en el que se inserta y por la for
ma de contratación y retribución. c) Que, sin perjuicio
de lo expuesto en el escrito de alegaciones presentado
con motivo de la anterior recusación, rechazada por el
ATC 18/2006, de 24 de enero, debe ahora precisar: a’)
Respecto a las referencias hechas en su trabajo al con
tenido de la obra «Informe sobre la reforma del Esta
tuto», resulta obvio que un trabajo académico ha de
referirse a las novedades doctrinales, normativas o
jurisprudenciales sobre el tema tratado. b’) En relación
con las declaraciones antes mencionadas de don Carles
Viver –quien no fue la persona que realizó el encargo
académico–, debe decirse que las únicas «complicida
des» concebibles son las que nacen del debate intelec
tual y, en todo caso, no parece que las declaraciones de
un tercero deban incidir en la composición del Tribu
nal. c’) Que escapa a su voluntad el uso que del traba
jo académico pudiera hacerse posteriormente, sin per
juicio de que no resulta inhabitual que trabajos de esta
naturaleza acompañen a las propuestas legislativas. d’)
Que es intrínseco a la labor de investigación jurídica
que la misma pueda ser utilizada por quienes tienen
responsabilidades políticas. d) Por último se destaca
que resulta irrelevante que la recusación anterior, sus
tentada en los mismos hechos, se formulara en un pro
ceso de amparo y que la actual lo sea en un recurso de
inconstitucionalidad, pues el recurso de amparo núm.
7703/2005 escondía un intento de control abstracto de
la denominada Propuesta de Estatuto de Autonomía.
Añade que en sistemas de justicia constitucional simi
lares al español es prácticamente inconcebible una re
cusación dentro de procesos de control abstracto de la
constitucionalidad, y añade el precedente de quien fue
Magistrado de este Tribunal, Excmo. Sr. De los Mozos,
quien en 1989 fue designado Magistrado tras presentar
su renuncia como Senador, y sin que las partes pusie
ran reparo a que juzgara leyes en cuya votación había
participado. Termina señalando que en estos casos la
abstención y recusación sólo tienen sentido cuando el
Magistrado recusado ha participado en el proceso de
impugnación de la norma cuya constitucionalidad tie
ne que juzgar posteriormente.
13. El 29 de noviembre de 2006 el Magistrado Instruc
tor dictó Auto admitiendo a trámite la recusación plan
teada y acordando recibir el incidente a prueba por un
plazo de diez días. En particular acordó librar oficio al
Director del Instituto de Estudios Autonómicos de la
Generalidad de Cataluña interesando la remisión de un
testimonio del «expediente relativo a trabajos a ‘10
profesores de fuera de Cataluña sobre los aspectos más
polémicos, más complicados de la reforma del estatu
to’ a que se refirió el Presidente del Instituto, Excmo.
4.87.30.
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Sr. D. Carles Viver Pi-Sunyer, en la sesión de la Ponen
cia celebrada en el Parlamento de Cataluña el día 6 de
mayo de 2004». Al mismo tiempo denegó recabar de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria los
datos cuyo conocimiento solicitó la parte recusante. Por
último, respecto de la documentación ofrecida por el
Magistrado, acordó no estimar necesario su examen,
sin perjuicio de lo que el Pleno pudiera decidir.
14. El 12 de diciembre de 2006 tuvo entrada en el Tri
bunal un escrito remitido por el Director del Instituto de
Estudios Autonómicos de la Generalidad de Cataluña
aportando la documentación requerida por el Auto de
29 de noviembre de 2006.
15. El 14 de diciembre de 2006 la representación pro
cesal de la Generalidad presentó un escrito en el que se
valora la documentación remitida por el Instituto de
Estudios Autonómicos, señalando: a) Que el órgano
que realizó el encargo –el Instituto de Estudios Autonó
micos– es distinto del que posteriormente realizó los
trabajos de redacción del texto normativo: una Comi
sión del Parlamento de Cataluña. b) Que el objeto del
encargo no era participar en la redacción de dicho pro
yecto normativo, sino la realización de un estudio aca
démico. c) Que el momento en el que se realiza el en
cargo es muy anterior al inicio por el Parlamento de
Cataluña de los trabajos preparatorios de la redacción
del proyecto normativo de reforma del Estatuto. Termi
na recordando que los mismos hechos ya fueron valo
rados por el ATC 18/2006, de 24 de enero.
16. Mediante providencia de 15 de diciembre de 2006
el Magistrado Instructor acordó unir a la pieza el escrito
de la Generalidad, así como la documentación remiti
da por el Instituto de Estudios Autonómicos. Al mismo
tiempo acordó dar traslado de tales documentos a las
partes personadas para que en el plazo de tres días efec
tuasen las alegaciones que estimaran convenientes,
quedando cerrado el plazo concedido para la práctica
de prueba. Por último, de conformidad con el art. 225.3
LOPJ en relación con el art. 80 LOTC, el Magistrado
Instructor acordó remitir lo actuado al Pleno.
17. El Abogado del Estado, en su escrito de alegacio
nes presentado el 19 de diciembre de 2006, entiende
que el expediente remitido por el Director del Institu
to de Estudios Autonómicos refuerza la idea de que no
podía haber conexión entre la actuación del Excmo. Sr.
don Pablo Pérez Tremps, ni subjetiva ni objetiva, con el
presente proceso: objetivamente, porque al tiempo de
realizarse el encargo distaba de existir siquiera un pri
mer borrador articulado del Estatuto; subjetivamente,
porque el encargo se hace por quien en ningún momen
to asume la función de redactar el texto inicialmente
aprobado por el Parlamento catalán.
18. El 19 de diciembre de 2006 presentó sus alegacio
nes el Comisionado de los Diputados recusantes, para
quien de la documentación aportada resulta manifies
ta la concurrencia de las cuatro causas de recusación
invocadas. Tal conclusión se sustenta en las siguientes
razones: a) Es manifiesto que el Magistrado recusado
ha emitido dictamen sobre el objeto del pleito. b) Tie
ne interés directo en el pleito o causa, pues ha sido re
tribuido con 6.000 euros. c) Es palmario que ha ejerci
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do profesión con ocasión de la cual ha participado direc
tamente en el asunto objeto del pleito, como se acredita
con el contrato suscrito con la Generalidad de Cataluña.
d) Es patente que ha ocupado cargo administrativo o
público con ocasión del cual ha podido tener conoci
miento del litigio y formar criterio en detrimento de la
debida imparcialidad, pues el encargo que recibió fue
valorar el margen ofrecido por la jurisprudencia cons
titucional para permitir al Estatuto incluir ciertos meca
nismos concretos de actuación exterior.
Añade que resulta chocante que sean los servicios de la
Generalidad quienes estén defendiendo la imparciali
dad del Magistrado cuando es la propia Generalidad la
que contrajo con él la relación contractual. La docu
mentación aportada a las actuaciones pone de manifies
to que el contrato para la emisión del dictamen se for
maliza el 8 de marzo de 2004 y la propuesta de
actuación es de 4 de marzo de 2004, lo que evidencia
una falta de veracidad en el escrito del Gabinete Jurídi
co de la Generalidad, en el que se dice que el encargo fue
anterior a constituirse el Parlamento el 6 de diciembre de
2003. Tal falta de veracidad pone de manifiesto el inte
rés de la Generalidad en que el Excmo. Sr. Pérez Tremps
continúe conociendo del asunto, y adquieren así sen
tido las palabras del Director del Instituto de Estudios
Autonómicos cuando afirmaba que los dictámenes se
habían encargado «para buscar complicidades por
parte de estos autores, que realmente son gente de
mucho peso». Señala también que de la documenta
ción aportada se advierte que el encargo no era la rea
lización de un estudio en abstracto, sino participar en
la redacción de la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía. Más aún, las posiciones del Excmo. Sr.
Pérez Tremps han tenido una traducción inmediata y
clara en la redacción del Estatuto. Puesto que el encar
go consistía en analizar el margen ofrecido por la ju
risprudencia del Tribunal Constitucional para encajar
la acción exterior de la Generalidad y su actuación en
el marco de la Unión Europea, el Magistrado recusa
do ya ha anticipado su posición, pues ese mismo es el
trabajo que ahora debe realizar en el Tribunal Consti
tucional.
19. La representación procesal de la Generalidad de
Cataluña presentó el 20 de diciembre de 2006 un escri
to en el que se ratifica en las alegaciones vertidas en el
escrito presentado el 19 de diciembre de 2006.
20. El 28 de diciembre de 2006 se recibieron las alega
ciones del Parlamento de Cataluña. Tras repasar los
datos que aporta la documentación incorporada a las
actuaciones, formula las siguientes conclusiones: a) La
VII Legislatura del Parlamento de Cataluña se consti
tuyó el 5 de diciembre de 2003, es decir, con posterio
ridad al encargo hecho al Excmo. Sr. Pérez Tremps. b)
El encargo hecho por el Instituto de Estudios Autonó
micos no responde a ninguna petición del Parlamento
de Cataluña. c) El estudio es de carácter netamente aca
démico y tiene su origen en trabajos anteriores, muchos
de ellos ya publicados. d) La comparación entre las
supuestas propuestas del Magistrado recusado y los
preceptos legales afectados pone de manifiesto su fal
ta de vinculación.

21. Mediante providencia de 21 de diciembre de 2006
el Pleno del Tribunal acordó tener por recibida la pie
za de recusación elevada por el Magistrado Instructor
y, de conformidad con los arts. 10.h) y 80 LOTC en
relación con los arts. 109.2.2º LEC y 225.3.3º LOPJ,
dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, por
un plazo de tres días, a fin de que emitiera informe.
22. La Fiscalía ante el Tribunal Constitucional presentó
su informe el 9 de enero de 2007. En él se sostiene que
la génesis, contenido y relación con la Ley Orgánica 6/
2006 del trabajo realizado por el Magistrado recusado
fueron ya analizados por este Tribunal en el ATC 18/
2006, de 24 de enero, de modo que las consideraciones
del dicho Auto deben ahora reafirmarse, habida cuen
ta de que la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, objeto
del recurso de inconstitucionalidad, es posterior a la
proposición a que se refirió el recurso de amparo núm.
7103-2005; ha tenido otra tramitación parlamentaria,
con cuyos representantes ninguna relación guarda el
Instituto de Estudios Autonómicos, ni menos aún con
el Magistrado recusado; y ni siquiera se aduce que se
haya tomado en consideración el trabajo realizado.
Además la afirmación de que algunos de los artículos
de la Ley impugnada son reflejo literal de lo propues
to en el trabajo resulta contradicha con la lectura del
mismo, con independencia de que, aun cuando se die
ra esa identidad, ello no justifica una sospecha de par
cialidad, debiendo recordarse que gran parte de los ar
tículos estatutarios sobre esa materia no han sido
cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad.
23. Por providencia de 18 de enero de 2007 el Pleno del
Tribunal acordó unir a la presente pieza el escrito pre
sentado por el Ministerio Fiscal, de conformidad con lo
acordado en providencia de 21 de diciembre de 2006,
y dar traslado mediante copia del mismo a las partes
personadas en el presente recurso.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Tiene por objeto el presente proceso incidental dilu
cidar si concurren en el Excmo. Sr. Magistrado don
Pablo Pérez Tremps las causas de recusación 6ª, 10ª,
13ª y 16ª, de las previstas en el art. 219 LOPJ, en rela
ción con el art. 80 LOTC, en los términos en que ha
quedado reflejado en los antecedentes de esta resolu
ción, si bien, con carácter previo, es preciso resolver el
óbice procesal planteado por las representaciones pro
cesales de la Generalidad y del Parlamento de Catalu
ña –el defecto en el modo de proponer la recusación–,
pues de ser atendida esta alegación quedaría cerrado el
paso a todo pronunciamiento sobre el fondo.
Para ello hemos de considerar que el art. 82.1 LOTC
dispone que los órganos o el conjunto de Diputados o
Senadores investidos por la Constitución y por la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional para promover
procesos constitucionales actuarán en los mismos re
presentados por el miembro o miembros que designen
o por un Comisionado nombrado al efecto. Por nuestra
parte hemos dicho reiteradamente que, para poder ac
tuar ante este Tribunal, el Comisionado ha de aportar
un poder que le acredite como representante procesal
de la agrupación de Diputados conformada. Pero, pues
to que el art. 82.1 LOTC no ordena que tal nombra
4.87.30.
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miento se produzca necesariamente mediante poder
especial, exigencia que tampoco deriva, antes al contra
rio, de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil
sobre comparecencia en juicio que han de aplicarse con
carácter supletorio (art. 80 LOTC), hemos entendido
reiteradamente que resulta suficiente la aportación de
poder general para pleitos (SSTC 150/1990, de 4 de
octubre, FJ 1; 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 1; y
180/2000, de 29 de junio, FJ 2.b).
Ahora bien, la aportación del poder general no faculta
al Comisionado para realizar cualesquiera actuaciones
procesales, pues junto a las exclusiones que puedan
consignarse expresamente en el propio poder (art.
25.2.2º LEC) deberán respetarse las que se establezcan
por disposición legal, entre ellas la recusación de Ma
gistrados (arts. 223.2 LOPJ y 107.2 LEC, en relación
con el art. 80 LOTC), sin que sea suficiente que en un
poder general se atribuya al Comisionado la facultad
indeterminada de recusar a Jueces y Magistrados (ATC
207/2001, de 16 de julio, FJ 2); aun cuando hemos ad
mitido que la aportación del poder especial sea sustitui
da por la del documento que acredite la voluntad de la
parte de apoderar al representante procesal en este es
pecial incidente (AATC 379/1993, de 21 de diciembre,
FJ 1; y 380/1993, de 21 de diciembre, FJ 1).
Así encuadrada la cuestión debemos examinar los con
cretos razonamientos en los que se sustenta la preten
sión de inadmisión:
a) Se sostiene, en primer lugar, que no existió un acuer
do previo de los Diputados que instan la recusación.
Esta alegación está estrechamente vinculada con la re
ferida a que la falta de otorgamiento del poder especial
no es subsanable, sino que sólo lo sería la falta de apor
tación del documento que apodera, por lo que un apo
deramiento otorgado con posterioridad al momento
mismo de plantearse el recurso de inconstitucionalidad
convierte en extemporánea la recusación.
Tal planteamiento debe ser rechazado, pues, siendo cla
ro que quien pretende actuar en el proceso en nombre
y representación de una parte ha de acreditar su repre
sentación, es lo cierto que nuestro Ordenamiento ofrece
a la parte la alternativa de conferir su representación
antes de que se inicie el proceso –caso del poder nota
rial presentado al tiempo de la personación– o una vez
incoado, caso del apoderamiento apud acta otorgado
ante el propio órgano jurisdiccional que conozca del
proceso. Por tanto, si lo relevante es que quede acredi
tada en las actuaciones la existencia del apoderamien
to, y puesto que los defectos de postulación son de na
turaleza subsanable (art. 11 LOPJ y nuestra propia
doctrina, recogida, entre otros muchos, en el ATC 207/
2001, de 16 de julio, FJ 1), nada impide que esa acre
ditación pueda producirse dentro del plazo de
subsanación fijado, lo que abarca tanto la posibilidad
de presentar un poder ya otorgado, pero que no fue
presentado, como la de otorgar y presentar el poder en
el periodo de subsanación. Esta posibilidad de dotar de
eficacia a la actuación del representante procesal –aun
que no esté en condiciones de presentar poder especial
todavía– es singularmente importante en el caso de la
recusación, habida cuenta de que el art. 223.1 LOPJ
dispone que «la recusación deberá proponerse tan
4.87.30.
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pronto como se tenga conocimiento de la causa en que
se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite».
b) El segundo defecto que aprecian las representacio
nes procesales de la Generalidad y del Parlamento de
Cataluña consiste en que, según su criterio, del poder
presentado por el Comisionado parlamentario se dedu
ce que los Diputados que lo otorgan no ratifican la re
cusación formulada, sino que facultan para instarla a
partir de ese momento. Tal posición debe ser rechaza
da, puesto que en la escritura de poder núm. 3.925,
otorgada el 5 de octubre de 2006 ante el Notario de
Madrid don Juan Romero-Girón Deleito, se faculta al
Comisionado don Federico Trillo-Figueroa MartínezConde, entre otras personas, «[p]ara que, en relación al
recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, planteado con fecha 31 de
julio de 2006, cuyo conocimiento está encomendado al
Pleno de Tribunal, puedan instar la recusación del
Magistrado Excmo. Sr. Don Pablo Pérez Tremps por
entender que ha intervenido en el objeto del pleito con
anterioridad al recurso, como Magistrado Constitucional,
lo que le priva de la necesaria y exigible imparcialidad,
en relación con los artículos 223.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 107 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil». En modo alguno puede entenderse que se trata
de un apoderamiento pro futuro, desconectado del pro
pósito de subsanar el defecto puesto de manifiesto por
la providencia de 28 de septiembre de 2006.
c) Por último debemos valorar las consecuencias de que
el poder especial para recusar no fuera otorgado por la
totalidad de los integrantes de la agrupación de Dipu
tados que había interpuesto el recurso de inconstitu
cionalidad contra determinados preceptos de la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio.
Tratándose de órganos unipersonales –como el Presi
dente del Gobierno o el Defensor del Pueblo (art. 32.1.a
y b LOTC) – es evidente que, en principio, la simple
manifestación de voluntad hecha ante nosotros, direc
tamente o a través de representante, basta para que surta
los efectos jurídicos que en cada caso procedan. Del
mismo modo en el caso de los órganos colegiados eje
cutivos y de las Asambleas de las Comunidades Autó
nomas (art. 32.2 LOTC) ninguna dificultad se plantea
cuando la formación de la voluntad se ajuste a las re
glas de procedimiento interno propias del órgano en
cuestión (STC 42/1985, de 15 de marzo, FJ 2).
Mayores dificultades ofrece el caso de las agrupaciones
de cincuenta o más Diputados o Senadores (arts.
162.1.a CE y 32.1.c y d LOTC), ya que no son las per
sonas físicas concretas las que, por sí solas o en unión
con otras, pueden impugnar la constitucionalidad de las
leyes, sino el órgano del que las mismas son titulares o
la condición de representantes del pueblo de la que es
tán investidas. La agrupación surge así sólo de la con
currencia de voluntades en la decisión impugnatoria, y
sólo tiene existencia jurídica como parte en el proceso
que con esa impugnación se inicia, en el cual los Dipu
tados o Senadores no actúan en rigor como litiscon
sortes, sino como integrantes de una parte única que,
por imperio de la ley, ha de ser siempre plural (STC 42/
1985, de 15 de marzo, FJ 2).
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rias, administrativas o judiciales, han podido provocar
dudas sobre su imparcialidad, los Magistrados han re
suelto la dificultad con absoluta normalidad insti
tucional, haciendo uso del mecanismo legal de la abs
tención, sin que por ella padeciese en nada la actuación
del Tribunal.
El argumento de las dificultades de acceso al Tribunal
de los juristas más prestigiosos queda así desvirtuado
por la fuerza incontrovertible de los hechos.
Si lo que ha operado sin la más mínima dificultad en
unos casos muy concretos no ha operado en éste, se
explica por un error de apreciación del Magistrado re
cusado, que no tiene porqué limitar la valoración dife
rente del resto de los componentes del Tribunal.
En realidad los valores en juego a considerar, teniendo
en cuenta la singularidad que supone la imposibilidad
de sustitución del Magistrado abstenido o recusado,
son, por una parte, el de la alteración de la composición
íntegra del Tribunal en el caso concreto, y por otra, el
de la eliminación de cualquier tacha de falta de impar
cialidad.
De esos dos valores en juego el primero resulta de muy
escasa entidad, teniendo en cuenta que es la propia
LOTC (art. 14) la que prevé expresamente y con carác
ter general la posibilidad de la formación del Pleno con
«dos tercios de los miembros que en cada momento lo
compongan», de modo que no existe el más mínimo fac
tor de anormalidad por el hecho de que un determinado
Magistrado pueda no entrar a formar parte de un Pleno.
No se puede exagerar así el significado de esa ausencia
cuando la presencia del resto basta para la normalidad
de la actuación del Tribunal.
Sobre la base de la parigual imparcialidad de todos los
componentes del Tribunal, desvinculados, por el hecho
de serlo, de cualquier dependencia de tipo político o
ideológico, ningún Magistrado resulta imprescindible.
Sin embargo el segundo de los factores precitados no
admite excepción, y precisamente para garantizarlo,
como ya se ha indicado antes, nuestra LOTC articula
como mecanismo normal el de la abstención y recusa
ción. Ordenados así los factores en juego, me resulta
distorsionador que a la hora de enjuiciar la procedencia
de una recusación se carguen las tintas en el hecho de la
alteración de la composición del Tribunal (que va de
suyo en toda abstención y recusación, y que la LOTC
prevé como normal) o en las hipotéticas dificultades de
acceso al Tribunal de los juristas más prestigiosos.
No creo que el criterio sobre el particular, que dejo
expuesto, pueda responder a mi formación judicialista,
pues cualquiera que sea la singularidad de los Tribuna
les Constitucionales y la diferencia respecto a los que
se integran en el Poder Judicial, no deja de ser un he
cho que nuestra Constitución y nuestra LOTC lo que
establecen es un Tribunal, y no otro tipo de organismo
de control de la constitucionalidad de las leyes, y es de
esencia al concepto de tal la imparcialidad, que el art.
22 de la LOTC consagra como principio de actuación
de los Magistrados; por lo que la primacía del valor
imparcialidad sobre el de la preservación de la compo
sición íntegra del Tribunal me resulta obvia.

Cuando nuestra LOTC (a diferencia de las de otros Tri
bunales Constitucionales de otros estados –Vgr. Aleman
cia–) es la que ha optado por aplicar la LOPJ para la
abstención y recusación de sus Magistrados (art. 80
LOTC); no es posible, sin violentar la propia LOTC,
centrar la argumentación en la singularidad del Tribunal,
(que respecto a la exigencia de imparcialidad de sus
miembros no existe), para justificar juicios sobre la im
parcialidad de los componentes del Tribunal Constitucio
nal, que en el orden judicial, a cuya ley rectora remite la
del Tribunal Constitucional, no serían comprensibles.
No me resulta criterio hermenéutico adecuado el de
partir de una idea metanormativa de lo que deba ser un
Tribunal Constitucional para desde ella, como prius
lógico, fijar el alcance de los diversos contenidos de la
Ley que lo rige. Frente a una actitud tal creo que debe
partirse del hecho de que nuestro Tribunal Constitucio
nal es una realidad normativa muy concreta, y que la
interpretación de las normas rectoras de su composi
ción, estructura y función debe realizarse desde el mar
co ordinamental de las mismas, y no con miradas
estrábicas hacia modelos normativos distintos.
5. Considero que este complemento argumental, tal vez
innecesario para la mayoría, es absolutamente conve
niente para expresar con claridad mi personal criterio.
En tal sentido emito mi voto.
Madrid, a doce de febrero de dos mil siete.

4.89.

COMISSIÓ DE CONTROL DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR

Composició de la Comissió de Control
de la Iniciativa Legislativa Popular
Substitució d’un membre

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 de
febrer de 2007, d’acord amb el que estableix la dispo
sició transitòria primera de la Llei 1/2006, del 16 de
febrer, de la iniciativa legislativa popular, ha pres nota
de l’ofici que ha rebut de la presidenta del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (reg. 4480) en què
aquesta li comunica que la presidenta de la Comissió de
Control, la magistrada del Tribunal Àngels Vivas
Larruy, és en situació d’excedència voluntària i que M.
del Carmen Quesada Pérez ha estat designada per a
substituir-la i formar part de la Comissió de Control de
la Iniciativa Legislativa Popular.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 2007
La secretària primera
Lídia Santos i Arnau

El president del Parlament
Ernest Benach i Pascual
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També s’acorda trametre al Ple, per a la seva aprovació,
el projecte d’article del Pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a 2007, següent:
4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.05.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT

«La Mesa ampliada del Parlament ha d’incorporar el
romanent de crèdit de la secció PA del pressupost per
al 2006 als mateixos capítols del pressupost per al
2007.

Projecte de pressupost del Parlament
per al 2007

SEGONA:
Les dotacions pressupostàries de la secció PA1 s’han
de lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parla
ment, a mesura que aquest les demani.

Tram. 230-00001/08

Dictamen

MESA DEL PARLAMENT
La Mesa ampliada del Parlament, en sessió tinguda el
dia 15 de febrer de 2007, ha estudiat el Projecte de
Pressupost del Parlament per al 2007 i d’acord amb
l’article 29.3.g) del Reglament, ha acordat d’establir el
Dictamen següent:

TERCERA:
La Mesa ampliada del Parlament pot acordar modifi
cacions de crèdit entre conceptes de la secció PA sen
se limitacions, la qual cosa ho ha de fer avinent al
Departament d’Economia i Finances.»
Palau del Parlament, 15 de febrer de 2007

S’acorda aprovar l’esmentat projecte i que sigui tramès
al Ple del Parlament del proper dia 28 de febrer, per a
la seva aprovació.

Secretari segon
Antoni Castellà i Clavé

President del Parlament
Ernest Benach i Pascual

PRESSUPOST PER AL 2007
CAPÍTOL I REMUNERACIONS DEL PERSONAL

25.708.916,39

Article 10 Alts càrrecs
Article 11 Personal eventual
Article 12 Personal funcionari
Article 13 Persnal laboral
Article 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries
Article 16 Assegurances i cotitzacions socials
Article 17 Pensions i altres prestacions socials

7.049.288,80
411.621,06
11.576.601,29
429.000,00
1.050.000,00
4.292.929,24
899.476,00

CAPÍTOL II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

15.327.713,24

Article 20 Lloguers i cànons
Article 21 Conservació i reparació
Article 22 Material, subministraments i altres
Article 23 Indemnitzacions per raó del servei
Article 24 Despeses de publicacions

818.955,60
938.928,28
8.369.636,12
4.748.193,24
452.000,00

CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

17.100.000,00

Article 48 A famílies i institucions sense fi de lucre

17.100.000,00

CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS

8.456.159,07

Article 61 Inversions en edificis i altres construccions
Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
Article 64 Inversions en mobiliari i estris
Article 65 Inversions en equips de procés de dades
Article 67 Inversions en altre immobilitzat material

3.365.000,00
2.788.480,41
940.952,66
1.170.855,52
190.870,48

CAPÍTOL VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS

20.000,00

Article 83 Concessió préstecs i bestretes fora del sector públic

20.000,00
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